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APRESENTAÇÃO

É com satisfação que a Câmara dos Deputados edita o periódico Agenda Brasi-

leira, produzido pela Edições Câmara, com o objetivo de levar ao conhecimento pú-

blico conteúdos de interesse da sociedade que se destacam no contexto dos debates 

travados no Parlamento.

Os estudos aqui divulgados são desenvolvidos pela Consultoria Legislativa, ór-

gão de apoio à atividade parlamentar. Têm por escopo a pesquisa, o estudo e a pro-

dução de conhecimento para atender às demandas dos deputados, que, por sua vez, 

refletem as necessidades da sociedade brasileira, como é próprio da democracia.

Antes de discutir e votar determinada posição política em Plenário, os represen-

tantes eleitos, para melhor atender aos interesses nacionais, às questões prevalentes 

em determinado momento, às exigências do desenvolvimento e aos anseios popu-

lares, costumam valer-se de análises preliminares sobre o assunto, elaboradas pelas 

áreas competentes. Cabe aos órgãos técnicos da Casa prover-lhes de informações e 

dados capazes de subsidiá-los em decisões importantes, seja no exame das matérias, 

em audiências públicas ou em discussões dentro das comissões.

Grandes temas, como saúde, educação, economia, agricultura, meio ambiente, 

segurança, relações internacionais, além de várias vertentes do Direito e da atenção 

dada à mulher, encerram conteúdos plurais que, por sua vez, desdobram-se numa in-

finidade de subtemas. Todo e qualquer assunto é examinado com o mesmo empenho 

e espírito crítico.

Ao dar publicidade a esses estudos, a Câmara dos Deputados objetiva, antes de 

tudo, fomentar a consciência política lúcida e participativa. Espera-se, portanto, fa-

cilitar o acesso dos cidadãos às questões que norteiam os destinos do país e, assim, 

contribuir para o enriquecimento do debate nacional.

Arthur Lira

Presidente da Câmara dos Deputados
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NOTA DO ORGANIZADOR

Agenda Brasileira consiste em uma publicação periódica que tem por intuito 

reunir estudos que expressam a visão dos autores, que são consultores legislativos da 

Câmara dos Deputados, acerca de temas relevantes para o debate legislativo e para a 

agenda de políticas públicas do país. Não refletem, portanto, a posição institucional 

da Consultoria Legislativa, mas unicamente dos que assinam os textos. Insere-se no 

âmbito da linha Estudos e Debates, que facilita o acesso do público aos estudos sobre 

temas em debate no Parlamento e traz o olhar de consultores legislativos sobre ques-

tões contemporâneas.

Diante da crise decorrente da pandemia provocada pelo novo coronavírus 

(Covid-19), este volume buscou promover síntese de algumas das principais inicia-

tivas legislativas correlatas, identificando parte das medidas de maior destaque no 

combate aos efeitos sociais e econômicos da crise, descrevendo proposições e debates 

ocorridos ao longo de 2020, bem como apontando perspectivas e desafios nas áreas 

abordadas. A publicação não tem a pretensão de esgotar o assunto, até porque sem-

pre há outros recortes possíveis acerca de temáticas e proposições sobre a crise, os 

quais podem variar conforme o(s) autor(es) que os selecionam. Considerando que a 

pandemia teve velocidade de espraiamento muito alta, que houve medidas de distan-

ciamento social tomadas nas diversas esferas federativas e retorno progressivo das 

atividades, as respostas à crise foram variadas, dinâmicas conforme a etapa do ano e 

de acordo com peculiaridades de cada setor beneficiado pelas medidas.

Auxílio emergencial, dívida pública, Sistema Único de Saúde (SUS), fechamento 

de escolas, suspensão de pagamentos de empréstimos públicos, medidas de manu-

tenção do emprego, impactos contratuais nas relações de consumo e “orçamento de 

guerra” foram algumas das temáticas discutidas pela sociedade, tendo sido matéria 

de diversas pautas no Poder Legislativo ao longo de 2020, em especial nos três pri-

meiros trimestres.

Os artigos que se seguem nesta publicação foram finalizados em datas diferen-

tes ao longo do terceiro trimestre de 2020, expressando assim uma espécie de foto-

grafia do momento em que foram escritos. Encontravam-se, portanto, o mais atuali-

zados até a suas respectivas datas de conclusão. No entanto, cumpre esclarecer que, 
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em função da dinâmica da crise, das imprevisibilidades, da necessidade de eventuais 

novas medidas de combate à Covid-19, da adaptação de outras ao longo do processo, 

de novas informações e de desafios que se desvelaram apenas após a finalização dos 

textos, os artigos devem ser vistos, sobretudo, como uma fotografia da crise e das res-

postas do legislativo ao longo do terceiro trimestre de 2020.

Essa é uma advertência relevante ao leitor, para que considere as informações, 

avaliações e perspectivas apontadas no âmbito desse quadro temporal indicado. Com 

isso, tem-se uma leitura que apresenta referências sobre as quais se pode, com os da-

dos atualizados, promover novas reflexões. Esse é, aliás, um dos propósitos da revista 

Agenda Brasileira: oferecer a visão dos autores à Câmara dos Deputados, ao Poder Le-

gislativo e à sociedade brasileira, como síntese da conjuntura da crise provocada pelo 

coronavírus, com uma visão abrangente, multidisciplinar e multissetorial da maté-

ria, reunindo iniciativas relevantes do Parlamento nesse sentido e servindo de pivô 

para que novas reflexões possam ser objeto de construção incremental sobre a temá-

tica deste volume.

Cada artigo reflete o estado da arte das respectivas áreas do conhecimento e 

das temáticas de atuação legislativa, abrangendo abordagens descritivas, em alguns 

casos, e ensaísticas, em outros. Em seu conjunto, sumarizam um produto de esforços 

coletivos da sociedade brasileira e do Parlamento no combate à pandemia, bem como 

buscam oferecer ao leitor um quadro que permita uma leitura de conjunto de inicia-

tivas tão diferentes, mas complementares entre si, que tiveram impactos imediatos 

para a população brasileira e que suscitam novos desafios para o futuro das políticas 

brasileiras dos mais diversos setores.

17 de dezembro de 2020.

Renato de Sousa Porto Gilioli

Consultor legislativo





A PANDEMIA DE COVID-19 
E A AGENDA DAS 
POLÍTICAS DE SAÚDE 
PÚBLICA NA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS

Fábio de Barros Correia Gomes1

1  Consultor legislativo da Câmara dos Deputados na área XVI – saúde pública e sanitarismo.
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1 Introdução

Certamente, uma crise sanitária e social da magnitude da causada pela pande-

mia de Covid-19 no Brasil modifica os interesses e prioridades da agenda de debates 

numa casa política. Este texto aborda efeitos da pandemia de 2020 na agenda das 

políticas de saúde pública debatida na Câmara dos Deputados.

Inicialmente, é identificada a agenda do setor, debatida em período imediata-

mente anterior à pandemia, por meio da síntese de relatório da Subcomissão Perma-

nente de Saúde (Subsaúde), aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família 

da Câmara dos Deputados (CSSF) no final de 2019 (BRASIL, 2019), com foco em área 

estruturante para o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde (SUS), a de gestão, 

recursos e planejamento. Também é considerada listagem de proposições legislativas 

estruturantes para a saúde, em tramitação na Câmara dos Deputados, identificadas 

em 2019 pelos seguintes consultores legislativos da área da saúde: Carvalho, Gomes, 

Machado, Souto e Rubinstein (CARVALHO et al., 2019).

Em seguida, são considerados os efeitos da pandemia sobre a agenda das po-

líticas de saúde pública, por meio de breve análise de produtos dos primeiros seis 

meses de atividades da Comissão Externa de Enfretamento à Covid-19 da Câmara dos 

Deputados (Cexcorvi), disponíveis no sítio do colegiado na internet.2 Finalmente, são 

apresentadas as conclusões do estudo, incluindo potenciais desdobramentos para os 

debates no período pós-pandemia.

2 Agenda de saúde em 2019

A Câmara dos Deputados possui ampla atuação no debate e na definição das 

políticas de saúde pública, concretizadas por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), 

criado pela Constituição Federal de 1988.

Nos últimos dez anos vários colegiados da Casa focalizaram aspectos estrutu-

rantes do funcionamento do SUS. Destacam-se os relatórios aprovados nos seguintes 

colegiados: Subcomissão Especial da Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) 

sobre Financiamento, Reestruturação da Organização e Funcionamento do SUS 

2 Dados da Cexcorvi disponíveis em:<https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/co-
missoes-temporarias/externas/56a-legislatura/enfrentamento-pandemia-covid-19>.
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(BRASIL, 2011); Comissão Especial Sobre o Financiamento da Saúde Pública (BRASIL, 

2013); grupo de trabalho da Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM) sobre 

a situação dos hospitais de urgências médicas do SUS (BRASIL, 2014); Subcomissão 

Especial Destinada a Tratar da Reestruturação da Organização, Funcionamento e Fi-

nanciamento do SUS (BRASIL, 2015); e Subcomissão Permanente de Saúde (Subsaúde) 

da CSSF da Câmara dos Deputados (BRASIL, 2019).

Em geral, os relatórios consideraram os diagnósticos realizados previamente, de 

modo que o mais recente e abrangente, no caso, o da Subsaúde (aprovado ao final 

de 2019) apresenta uma visão mais atualizada da agenda sobre políticas de saúde pú-

blica em debate na Câmara dos Deputados antes da pandemia de Covid-19, iniciada 

no primeiro trimestre de 2020.

O relatório da Subsaúde constatou que, apesar de o SUS enfrentar desafios das 

“transições cultural, demográfica, epidemiológica, nutricional e tecnológica, tem apre-

sentado para a sociedade valorosos serviços e uma impressionante produção”, mas 

também reconheceu que:

O contexto em que o sistema de saúde brasileiro se encontra é desafiador e, em 

geral, caracterizado pelo subfinanciamento, e pela necessidade da melhoria da 

gestão e ainda pela incompleta adoção de modelo fundamentado numa atenção 

básica fortalecida e integrada a outros níveis de atenção. (BRASIL, 2019)

A Subsaúde analisou as questões do SUS a partir de cinco eixos temáticos: ges-

tão, recursos e planejamento; prevenção e promoção da saúde; atenção básica; assis-

tência de média e alta complexidade (MAC); e assistência farmacêutica.

No que se refere ao eixo da gestão, recursos e planejamento, que abordou as 

questões mais estruturantes para o desenvolvimento do SUS, o colegiado destacou 

os seguintes problemas: a) o subfinanciamento do SUS; b) a limitação do gasto com 

recursos humanos imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal; c) a necessidade de 

aperfeiçoar o modelo de atenção à saúde, incluindo o fortalecimento da atenção pri-

mária, mas com a devida atenção ao aprimoramento de serviços de maior complexi-

dade e o fortalecimento da regionalização; d) demandas da judicialização na saúde; 

e) a insuficiente informatização do sistema, num contexto de dificuldades de infraes-

trutura para abranger todo o território nacional; f) o uso ainda incipiente de novas 

tecnologias no campo da telessaúde; g) a não implementação do planejamento ascen-

dente em sua plenitude, com tendência à manutenção da centralização das políticas 
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públicas de saúde, a partir do nível federal; h) a necessidade de atender as demandas 

dos cidadãos “com a devida presteza e qualidade, e com o devido senso de urgência”; 

i) a necessidade de empregar as emendas parlamentares de modo a contribuir para o 

sistema de saúde de forma mais coerente e planejada; j) ausência de metas de longo 

prazo para o SUS, de modo a “direcionar esforços para uma situação em que as de-

mandas dos cidadãos estejam no centro do sistema” (BRASIL, 2019).

Em decorrência dos problemas identificados, a Subsaúde fez recomendações ao 

Ministério da Saúde, como gestor nacional do SUS, para: a) priorizar o fortalecimento 

da atenção primária à saúde e definir uma política para a média complexidade am-

bulatorial e hospitalar; b) promover o planejamento regional integrado no SUS e o 

acompanhamento individualizado das informações dos usuários; c) incorporar indi-

cadores de qualidade e também de custo para o monitoramento da atenção realizada 

pelo SUS; d) acelerar a implantação da contratualização do cuidado no SUS, conside-

rando o custo, qualidade e o desfecho do tratamento, para além de pagamentos por 

procedimentos; e) ampliar o registro da produção realizada pelos consórcios no SUS; 

f) ampliar a elaboração de protocolos clínicos e a disponibilização de apoio técnico a 

juízes e tribunais; g) informar regularmente à CSSF sobre ações em desenvolvimento 

no Ministério da Saúde no campo da gestão – a exemplo do instrumento para dar 

suporte à programação regional, do Conjunto Mínimo de Dados (que permitirá acom-

panhamento individualizado das informações dos usuários), do grupo de trabalho 

criado para abordar a questão dos consórcios – e sobre estudos nacionais e interna-

cionais sobre métodos de pagamentos no SUS (BRASIL, 2019).

Para a esfera legislativa, a Subsaúde sugeriu: a) acompanhar o PPA 2020-2023; 

b) adotar critérios para a destinação de emendas parlamentares da saúde, que consi-

derem os vazios assistenciais indicados pelos gestores do SUS em suas programações; 

c) considerar apoio às nove proposições destacadas como estruturantes para o desen-

volvimento da gestão do SUS (BRASIL, 2019).

As proposições destacadas pela Subsaúde no eixo da gestão, recursos e planeja-

mento foram: 1) PL nº 1.374/2019, que institui instrumento de pactuação regional e 

fundo associado; 2) PL nº 1.375/2019, que institui o Plano Nacional Decenal da Saúde; 

3) PRN nº  8/2015, que regulamenta a apresentação do Relatório Quadrimestral do 

SUS no Congresso Nacional; 4) PEC nº 245/2013, que destina recursos da participação 

no resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natu-

ral para as áreas de educação, saúde, meio ambiente, ciência e tecnologia, defesa e 

segurança pública, energia e infraestrutura; 5) PEC nº  1/2015, que altera o art.  198 
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da Constituição Federal, para dispor sobre o valor mínimo a ser aplicado anual-

mente pela União em ações e serviços públicos de saúde, de forma escalonada em 

cinco exercícios: 15%, 16%, 17%, 18% e 18,7%; 6) PEC nº 79/2015, que dá nova redação 

ao parágrafo 10 do art. 166 da Constituição Federal, para excluir expressamente do 

piso constitucional destinado pela União às ações e serviços de saúde o montante 

das emendas parlamentares com a mesma destinação; 7) PLP nº  251/2005, que in-

clui parágrafos no art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000, para aumentar o gasto 

com pessoal na área de saúde para até 75% (setenta e cinco por cento) dos recursos 

financeiros destinados à saúde; 8) PL nº 2.760/2015, que viabiliza a criação de uma 

conta específica no Sistema Único de Saúde pelo governo federal, a fim de aportar 

os recursos provenientes de condenações e devolução de dinheiro público desviados 

indevidamente pelos agentes públicos; 9) PL nº 5.978/2016, que cria a obrigação de 

recomposição dos gastos realizados pelo Sistema Único de Saúde Municipal recep-

tor decorrentes do atendimento de cidadão domiciliado em município diverso do de 

atendimento (BRASIL, 2019).

Outro esforço de identificação de propostas estruturantes para a gestão do SUS 

encontra-se em estudo da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados sobre 

a agenda da saúde em tramitação na Casa em fevereiro de 2019 (CARVALHO et al., 

2019). Esse estudo identificou que, entre cerca de 4 mil proposições relacionadas à 

saúde em tramitação na Câmara dos Deputados, 101 foram consideradas estruturan-

tes, 2 relacionadas à responsabilidade sanitária dos gestores, 2 sobre consolidação da 

legislação da saúde, 1 sobre pesquisa em saúde e 97 sobre gestão e recursos para a 

saúde.

Dentro deste último grupo foram identificados os seguintes subtemas: financia-

mento da saúde (79 proposições), gestão do SUS (6 proposições), direitos dos usuários 

do SUS (4 proposições), infraestrutura do SUS (4 proposições) e recursos humanos (3 

proposições).

Uma atualização da listagem desse estudo foi realizada para identificar quais 

das proposições estruturantes, particularmente para aprimorar a gestão do SUS, ain-

da se encontravam ativas na Câmara dos Deputados em agosto de 2020 (ver listagem 

no Apêndice),3 ou seja, que ainda podem ser inseridas na agenda de deliberação.

3 A verificação da situação de tramitação foi realizada por Fernanda Campos Sarchis (analista legisla-
tiva da Câmara dos Deputados).
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Atualmente 36 das mencionadas proposições estruturantes ainda tramitam na 

Câmara dos Deputados como proposições principais (isoladamente ou com apensa-

das). Uma delas foi devolvida ao autor, 7 foram arquivadas e 55 tramitam apensadas. 

Duas foram convertidas em norma, a Lei nº 13.871/2019 (entre outros dispositivos, 

dispõe que o autor de violência doméstica deve ressarcir os gastos do poder público 

com a assistência à saúde da vítima) e a Lei Complementar nº 172/2020 (dispõe sobre 

a transposição e a transferência de saldos financeiros constantes dos fundos de saúde 

dos estados, do Distrito Federal e dos municípios provenientes de repasses federais).

Os temas das 36 proposições principais ativas (Apêndice) são: responsabilidade 

sanitária dos gestores, consolidação da legislação da saúde, financiamento da saúde 

(proposições a respeito de recursos advindos da exploração de petróleo, tabaco, be-

bidas, critérios mínimos de aplicação em saúde pela União e gastos com pessoal na 

área da saúde), gestão do SUS (proposições sobre contas hospitalares e certificação de 

serviços), direitos dos usuários do SUS (proposições abordando listas de espera e crité-

rios de atendimento) e recursos humanos (proposições envolvendo agentes de saúde, 

médicos, assistentes sociais, psicólogos e nutricionistas).

As informações apresentadas indicam que, no período pré-pandemia, a Câmara 

dos Deputados incluiu em sua agenda de debates (conforme relatório aprovado pela 

comissão de mérito competente para analisar tais políticas e proposições ainda em 

tramitação desde aquele período) temas estruturantes e relevantes para o desenvol-

vimento das políticas de saúde pública, que teriam potencial para desdobramento 

em 2020.

3 Agenda de saúde durante a pandemia

Com a ocorrência da pandemia de Covid-19 no início de 2020, as atividades da 

Câmara dos Deputados foram afetadas, principalmente pela suspensão dos trabalhos 

das comissões. Assim, nem a CSSF nem a Subsaúde foram instaladas no primeiro se-

mestre de 2020.

Contudo, ainda em meados de fevereiro de 2020 a Cexcorvi começou a atuar, 

acompanhando as medidas de proteção contra o coronavírus adotadas pelo governo 

brasileiro. Desse modo, essa comissão tornou-se o principal mediador de demandas 

de saúde apreciadas pelo Plenário virtual da Casa.
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Por exemplo, seus membros foram decisivos na aprovação do Projeto de Lei 

nº 23/2020, transformado na Lei nº 13.979/2020, que estabelece as medidas a serem 

adotadas pelas autoridades sanitárias em caso de emergência de saúde pública pro-

vocada pelo coronavírus. Essa lei foi aprovada pelo Congresso Nacional em apenas 

dois dias.

A princípio, a comissão definiu medidas de proteção, de repatriamento de brasi-

leiros, mas ampliou sua atuação quando a doença chegou ao país, demandando meios 

para proteção de profissionais da saúde e dos cidadãos e outros recursos, como respi-

radores, leitos de UTI e medicamentos sedativos.

Até agosto de 2020, após mais de 6 meses de funcionamento, a Cexcorvi rea-

lizou 88 atividades, sendo 67 reuniões temáticas, no estilo de audiências virtuais. 

O Quadro 1 apresenta os temas dessas reuniões.

Os temas mais frequentes nas reuniões temáticas foram a atenção à saúde (31) e 

a vigilância em saúde (26), mas também foram abordados a gestão do SUS, os recursos 

humanos em saúde e também outras políticas públicas, como assistência e previdên-

cia social, direitos humanos, educação, justiça e economia.

Entre os projetos apoiados pela comissão, doze já foram transformados em nor-

ma legal, as doze novas leis priorizadas pela Cexcorvi, que abordaram a obtenção de 

mais recursos – financeiros e materiais (como EPIs, teste de laboratório, medicamen-

tos, equipamentos e tecnologia, como a telemedicina) –, o fortalecimento do SUS e as 

instituições prestadoras de serviços, a proteção aos profissionais de saúde, a proteção 

aos idosos, aos povos indígenas e o combate à violência doméstica.

Contudo, o foco nessas áreas tem sido diretamente relacionado ao período 

da pandemia, de modo que os problemas identificados, por exemplo, no relatório da 

Subsaúde em 2019 ainda não foram explorados.

Quadro 1 – Temas de reuniões técnicas da CEXCORVI até agosto de 2020

Data Título Tema geral
4/3/2020 Anvisa Vigilância em saúde

18/3/2020 Medidas de combate e prevenção Vigilância em saúde

7/4/2020 Instituições de longa permanência para 
idosos Assistência social / Atenção à saúde

14/4/2020 Pessoa com deficiência Assistência social / Atenção à saúde

22/4/2020 Opções terapêuticas Atenção à saúde

23/4/2020 Situação do Amazonas Atenção à saúde



20 AGENDA BRASILEIRA Nº 2 – COVID-19

Data Título Tema geral
23/4/2020 BPC e auxílio emergencial Assistência social

29/4/2020 Situação dos equipamentos de proteção 
Individual Vigilância em saúde

30/4/2020 Parâmetros para leitos hospitalares Atenção à saúde

30/4/2020 Situação do Amapá Atenção à saúde

5/5/2020 Instituições de longa permanência para 
idosos Assistência social / Atenção à saúde

6/5/2020 Testes de diagnóstico Atenção à saúde

7/5/2020 Reunião técnica com o Sr. Nelson Teich, 
ministro da Saúde Articulação com o MS

12/5/2020 Enfermagem Recursos humanos em saúde

12/5/2020 Mulher, violência doméstica Direitos humanos

13/5/2020 Inteligência artificial Vigilância em saúde

19/5/2020 Previdência Previdência social

19/5/2020 Cenário regulatório de kit diagnóstico e 
ventiladores Vigilância em saúde

20/5/2020 Panorama da pandemia Vigilância em saúde

20/5/2020 Hospitais universitários Atenção à saúde

21/5/2020 Recursos humanos em saúde Recursos humanos em saúde

21/5/2020 Doença oncológica, renal e outras doen-
ças crônicas Atenção à saúde

26/5/2020 Tabagismo e tuberculose Vigilância em saúde

26/5/2020 Frigoríficos Economia

27/5/2020 Vacinas Vigilância em saúde

27/5/2020 Ultrassonografia pulmonar Atenção à saúde

2/6/2020 Atenção básica e os agentes comunitá-
rios de saúde Recursos humanos em saúde

2/6/2020 Saúde mental Atenção à saúde

3/6/2020 Preço e estoques de medicamentos Vigilância em saúde

4/6/2020 Atuação do Poder Judiciário na pande-
mia Justiça

9/6/2020 Atuação dos consórcios de saúde no SUS 
e durante a pandemia Gestão do SUS

9/6/2020 Reunião técnica com o Sr. general 
Eduardo Pazuello, ministro da Saúde Articulação com o MS

17/6/2020 Planos de retomada das atividades 
comerciais e serviços Vigilância em saúde / Economia

18/6/2020 Os pacientes renais e as clínicas de 
hemodiálise na pandemia Atenção à saúde

23/6/2020 Retomada das atividades de saúde – 
hospitais, clínicas e consultórios Atenção à saúde

24/6/2020 Pesquisa, inovação e desenvolvimento Pesquisa
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Data Título Tema geral

24/6/2020 Medicamentos sedativos – tabelamento 
de preços e requisição de estoque Atenção à saúde

25/6/2020 Telemedicina, teleconsulta e aspectos 
remuneratórios no pós-pandemia Atenção à saúde

30/6/2020 Medicamentos sedativos Atenção à saúde

1º/7/2020 Desenvolvimento de vacina pela Univer-
sidade de Oxford Vigilância em saúde

7/7/2020 Retomada das atividades escolares Educação

8/7/2020 Situação da pandemia no Brasil através 
dos inquéritos sorológicos Vigilância em saúde

9/7/2020 Panorama da pandemia Vigilância em saúde / Atenção à 
saúde

9/7/2020 Ozonioterapia Atenção à saúde

13/7/2020 A situação no estado de SC Vigilância em saúde / Atenção à 
saúde / Articulação com o MS

13/7/2020 A situação no estado do RS Vigilância em saúde / Atenção à 
saúde / Articulação com o MS

14/7/2020 A situação da residência médica na 
pandemia Recursos humanos em saúde

14/7/2020 O tratamento precoce para a Covid-19 Atenção à saúde

15/7/2020 Situação dos povos Indígenas no enfren-
tamento da pandemia

Vigilância em saúde / Atenção à 
saúde

16/7/2020 Manejo clínico em pacientes críticos da 
Covid. Atenção à saúde

16/7/2020 A situação no estado do PR Vigilância em saúde / Atenção à 
saúde / Articulação com o MS

21/7/2020 Exames sorológicos e sistema suple-
mentar de saúde Atenção à saúde

21/7/2020 A situação no estado de MG Vigilância em saúde / Atenção à 
saúde / Articulação com o MS

4/8/2020 O Plano Nacional de Enfrentamento à 
Pandemia da Covid-19 Vigilância em saúde

4/8/2020 A situação da Covid-19 no sistema peni-
tenciário brasileiro Vigilância em saúde

5/8/2020 A vacina da Covid-19 e a estratégia na-
cional de vacinação Vigilância em saúde

5/8/2020 A situação da gestante no Brasil durante 
a pandemia Atenção à saúde

6/8/2020 A vacina em desenvolvimento no Insti-
tuto Butantan Vigilância em saúde

12/8/2020 Transparência dos gastos no enfrenta-
mento à Covid-19 Fiscalização e controle

12/8/2020 A pesquisa clínica no Brasil no contexto 
da pandemia do coronavírus Pesquisa
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Data Título Tema geral

13/8/2020 A situação dos medicamentos para 
intubação Atenção à saúde

18/8/2020 Trabalhadores de fora da área da saúde 
na linha de frente Vigilância em saúde

18/8/2020 A situação dos pacientes com doenças 
raras na pandemia da Covid-19 Atenção à saúde

19/8/2020 O retorno das atividades do futebol bra-
sileiro na pandemia da Covid-19 Vigilância em saúde

19/8/2020 A situação dos pacientes cardiopatas na 
pandemia da Covid-19 Atenção à saúde

26/8/2020 Vacina em desenvolvimento no Instituto 
Gamaleya e governo da Rússia Vigilância em saúde

26/8/2020 Impacto da Covid-19 nas populações 
negras e quilombolas Vigilância em saúde

4	 Considerações	finais

Ao interromper o funcionamento regular das comissões permanentes, a pande-

mia de Covid-19 apresentou como efeito colateral, até o momento, uma interrupção 

da apreciação da agenda estruturante para o desenvolvimento das políticas de saúde 

pública.

O debate em temas de saúde continuou, até de forma bastante ativa, contudo, 

voltado para a solução dos graves problemas diretamente relacionados ao controle e 

superação da pandemia.

Assim, os problemas identificados pela Subsaúde em 2019 (apresentados na 

Seção 2 deste texto), particularmente na área de gestão, recursos e planejamento, 

persistem a demandar soluções, cujo debate poderia ser retomado no período pós-

-pandemia.

O conjunto de proposições estruturantes apresentadas no Apêndice pode ser 

útil na organização desse debate, pois um desdobramento provável da pandemia é o 

acúmulo de temas de saúde – de grande impacto para a população –, que necessitarão 

de atenção da Câmara dos Deputados.
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Apêndice – Proposições estruturantes em tramitação em 
2020

Proposição Ementa Situação PL principal

PL 4.518/2008

Altera o art. 315 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal –, de modo a 
agravar a pena cominada ao emprego irregular 
de verbas ou rendas públicas, em especial, às 

destinadas à saúde e educação. Explicação: Fixa 
a pena de reclusão de um a três anos.

Apensada PL 2.437/2019

PL 7.585/2014

Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
para inserir dispositivos que regulam a respon-
sabilidade sanitária dos gestores no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS).

Ativa na CD

PL 1.162/2011

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 
– Código Nacional de Trânsito – para estender a 
aplicação da receita arrecadada com cobranças 
de multas de trânsito nas rodovias federais aos 

fundos de saúde.

Apensada PL 3.920/2008

PL 2.063/2015

Altera a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, 
e a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para 
dispor sobre a utilização e composição do Fundo 

Partidário.

Apensada PL 5.924/2016

PL 2.964/2015

Altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 1941 (Código de 
Processo Penal), para dispor sobre a aplicação 

dos recursos apreendidos nas operações de com-
bate à corrupção e ao tráfico de drogas.

Apensada PL 3.920/2008

PL 3.053/2015

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que “institui o Código de Trânsito Brasileiro”, para 
incluir na multa reparatória às vítimas de crimes 

de trânsito parcela indenizatória às despesas 
realizadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

Apensada PL 8.085/2014

PL 4.102/2015

Acrescenta o artigo 328-A à Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que trata do Código de Trânsito 

Brasileiro – CTB – com o objetivo de obrigar os 
condutores de veículos automotores em estado 

de embriaguez ou sob efeito de drogas legais 
ou ilegais a arcar com custos hospitalares das 

vítimas.

Apensada PL 8.085/2014
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Proposição Ementa Situação PL principal

PL 9.002/2017

Altera a Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, 
para dispor sobre a aplicação dos recursos do 

Fundo Social na área de educação básica pública, 
sobre a destinação dos bônus de assinatura dos 
contratos de partilha de produção e sobre a apli-
cação de recursos do principal do Fundo Social 

nas áreas de educação básica pública e de saúde 
pública.

Ativa na CD

PL 9.214/2017

Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
para determinar que o produto da arrecadação 
de impostos federais incidentes sobre medica-
mentos e derivados do tabaco e sobre os lucros 
apurados das empresas produtoras desses bens 

seja vinculado ao Fundo Nacional de Saúde (FNS).

Ativa na CD

PL 10.161/2018

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 
(Código de Trânsito Brasileiro), e a Lei nº 8.080, de 

19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde), 
para destinar 30% (trinta por cento) da receita 

arrecadada com a cobrança de multas de trânsito 
ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Apensada PL 3.920/2008

PL 9.553/2018
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 
– Código de Trânsito Brasileiro – para alterar o 
caput do art. 320 e acrescentar o parágrafo 3º.

Apensada PL 3.920/2008

PL 9.691/2018

Acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 9º da Lei nº 11.340, 
de 7 de agosto de 2006, para dispor sobre a 

responsabilidade do agressor em ressarcir os 
custos relacionados aos serviços de saúde 

prestados pelo Sistema Único de Saúde – SUS – e 
aos dispositivos de segurança em caso de pânico, 
utilizados pelas vítimas de violência doméstica e 
familiar. Nova ementa: Altera a Lei nº 11.340, de 
7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para 
dispor sobre a responsabilidade do agressor 

pelo ressarcimento dos custos relacionados aos 
serviços de saúde prestados pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS) às vítimas de violência doméstica 
e familiar e aos dispositivos de segurança por elas 

utilizados.

Convertida 
em norma Lei 13.871/2019

PL 2.594/1996 Dispõe sobre as contas hospitalares no Sistema 
Único de Saúde e dá outras providências. Ativa na CD

PL 6.680/2002

Estabelece normas voltadas à responsabilidade 
na gestão social do estado. Explicação: determina 
que o presidente da República deverá encaminhar 
ao Congresso Nacional o Mapa da Exclusão Social, 

como parte integrante da prestação de contas 
anual.

Arquivada

PL 5.503/2013

Acrescenta o art. 39-A à Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde), para 

dispor sobre a obrigatoriedade de avaliação e cer-
tificação da qualidade dos serviços hospitalares.

Ativa na CD
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Proposição Ementa Situação PL principal

PL 9.245/2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas 
fornecedoras de aparelhos e equipamentos hos-
pitalares serem responsáveis pela manutenção 

destes. Explicação: altera a Lei nº 8.666, de 1993.

Arquivada

PL 9.917/2018

Acrescenta o inciso XXII ao art. 15 da Lei nº 8.080 
de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre o 

sistema de identificação biométrica dos usuários 
dos serviços de saúde. 

Apensada PL 5.875/2013

PL 10.106/2018

Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
para dispor sobre a obrigatoriedade de publica-
ção na internet de listas de pacientes que serão 
submetidos a procedimentos cirúrgicos eletivos 

no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 
e a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei de 

Improbidade Administrativa), para caracterizar o 
descumprimento dessa disposição como ato de 

improbidade administrativa.

Ativa na CD

PL 10.167/2018

Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
para instituir a transparência das filas de espera 

de consultas, exames e tratamentos e a divul-
gação dos protocolos clínicos ou de diretrizes 

terapêuticas para doenças utilizados em estabe-
lecimentos que prestam serviços ao SUS.

Apensada PL 10.106/2018

PL 9.586/2018

Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação na 
internet, com atualização mensal ou bimestral da 
lista de espera dos pacientes que aguardam para 
realizar cirurgias médicas eletivas com recursos 

do Sistema Único de Saúde (SUS) e dá outras 
providências. 

Apensada PL 10.106/2018

PL 1.419/2007

Altera e acrescenta os arts. 4º e 5º da Lei nº 9.998, 
de 17 de agosto de 2000, que institui o Fundo de 
Universalização dos Serviços de Telecomunica-
ções – Fust –, a fim de destinar recursos desse 

fundo para a implantação e manutenção de 
programas, projetos e atividades relacionados à 
universalização de serviços de suporte à teleme-

dicina e à telessaúde.

Arquivada

PL 2.785/2008

Altera o art. 5º da Lei nº 9.998, de 17 de agosto 
de 2000, que institui o Fundo de Universalização 
dos Serviços de Telecomunicações. Explicação: 
garante a destinação de recursos do Fust, para 

dar suporte às ações de telemedicina.

Arquivada

PL 5.116/2009

Altera a Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000, que 
“Institui o Fundo de Universalização dos serviços 

de Telecomunicações – Fust”. Explicação: destina 
recursos do Fust com o fim de implantar e capa-
citar a conectividade “banda larga” com acesso 
à internet em todos os programas e atividades 

do SUS, ampliando os projetos de telemedicina e 
telessaúde. 

Arquivada
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Proposição Ementa Situação PL principal

PL 4.517/2012

Acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 5º da Lei nº 9.998, 
de 17 de agosto de 2000, que institui o Fundo de 
Universalização dos Serviços de Telecomunica-

ções, para conferir a estabelecimentos de ensino 
regular e às instituições de saúde gratuidade no 

acesso à internet.

Arquivada

PL 3.343/2008
Consolida a legislação federal em saúde. Explica-
ção: projeto lei de consolidação apresentado nos 

termos da Lei Complementar nº 95 de 1998.
Apensada PL 4.247/2008

PL 4.247/2008
Consolida a legislação sanitária federal. Explica-
ção: projeto lei de consolidação apresentado nos 

termos da Lei Complementar nº 95 de 1998.
Ativa na CD

PEC 208/2000

Revoga o § 4º do art. 212 da Constituição Federal. 
Explicação: revoga o dispositivo que determina 
que o financiamento dos programas suplemen-
tares de alimentação e assistência à saúde seja 

feito com recursos provenientes de contribuições 
sociais e outros recursos orçamentários. 

Apensada PEC 78/1995

PEC 274/2016

Dá nova redação ao art. 166 da Constituição 
Federal para alterar a destinação obrigatória dos 
recursos das emendas individuais ao projeto de 

lei orçamentária.

Apensada PEC 256/2016

PEC 220/2012

Acrescenta dois parágrafos ao art. 20 da Cons-
tituição Federal, para destinar os recursos da 
participação no resultado ou da compensação 

financeira às áreas de educação, ciência e tecno-
logia, saúde, segurança, meio ambiente, defesa 

nacional, energia e infraestrutura.

Apensada PEC 545/2006

PEC 162/1995

Dá nova redação ao § 4º do art. 212 da Consti-
tuição Federal. Explicação: determina que os 

recursos provenientes de contribuições sociais e 
recursos orçamentários destinados aos progra-

mas suplementares de alimentação e assistência 
à saúde serão aplicados, no mínimo, 39% de sua 

soma, no combate à desnutrição de crianças, com 
idade de zero até seis anos. 

Apensada PEC 78/1995

PEC 522/1997

Modifica o art. 212 e seu § 4º da Constituição 
Federal, possibilitando o uso de até 5% da receita 

resultante de impostos compreendida e pro-
veniente de transferências para os programas 
suplementares de alimentação e assistência à 

saúde.

Apensada PEC 78/1995

PEC 328/2017

Altera a Seção II do Capítulo II da Constituição 
Federal para incluir o saneamento básico dentre 
as ações de saúde, fixar percentuais mínimos de 
investimento, prever sua forma de financiamento 

e dá outras providências.

Apensada PEC 93/2015
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PEC 249/2013

Acrescenta o inciso V ao § 3º do art. 153 da Cons-
tituição Federal para estabelecer a destinação 
constitucional obrigatória do montante arreca-

dado por meio do imposto sobre produtos indus-
trializados, quando incidente sobre produção de 
bebidas alcoólicas, ao financiamento de trata-
mentos e internações decorrentes do consumo 

dessa substância.

Ativa na CD

PEC 204/2019

Altera o art. 198 da Constituição, para dispor 
sobre o valor mínimo a ser aplicado anualmente 

pela União em ações e serviços públicos de 
saúde.

Ativa na CD

PEC 408/2018
Acrescenta parágrafos ao art. 198 da Consti-

tuição, para dispor sobre a disponibilização de 
recursos para a saúde.

Ativa na CD

PEC 111/2019
Acrescenta o § 6º ao art. 211 da Constituição 

Federal de 1988, incluindo assistentes sociais, 
psicólogos e nutricionistas nas escolas. 

Ativa na CD

PEC 157/2015

Inclui os §§ 1º e 2º ao art. 196 da Constituição 
Federal, para, preservando o direito universal à 
saúde, estabelecer critérios para prioridades e 

urgências médicas.

Ativa na CD

PEC 395/2017
Altera a Constituição Federal para instituir o 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segu-
rança Pública.

Ativa na CD

PEC 48/2015

Acrescenta dispositivos aos arts. 159 e 198 da 
Constituição Federal, para determinar que a 

União entregue aos municípios parte da arrecada-
ção das contribuições sociais sobre a receita ou 
o faturamento e sobre o lucro, para aplicação em 

ações e serviços públicos de saúde. 

Ativa na CD

PEC 54/2015
Acrescenta incisos aos arts. 158 e 159 da Consti-
tuição Federal, que dispõem sobre repartição de 

receitas tributárias. 
Ativa na CD

PEC 454/2009

Altera o Título VIII, Capítulo II, Seção II – “Da Saúde” 
–, da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988. Explicação: estabelece diretrizes 
para a organização da carreira única de médico 

de estado.

Ativa na CD

PEC 22/2011

Acrescenta parágrafos ao art. 198 da Constitui-
ção Federal, dispondo sobre a responsabilidade 
financeira da União, corresponsável pelo SUS, 
na política remuneratória e na valorização dos 

profissionais que exercem atividades de agente 
comunitário de saúde e de agente de combate às 

endemias. 

Ativa na CD
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PEC 1/2015

Altera o art. 198 da Constituição Federal, para 
dispor sobre o valor mínimo a ser aplicado anual-

mente pela União em ações e serviços públicos de 
saúde, de forma escalonada em cinco exercícios: 

15%, 16%, 17%, 18% e 18,7%.

Ativa na CD

PLP 164/2019 Cria o “Orçamento Criança” e dá outras providên-
cias. Devolvida

PLP 38/1999

Regulamenta o disposto no inciso XIV, art. 21, da 
Constituição Federal, que institui o fundo próprio 
para a assistência financeira do Distrito Federal e 
dá outras providências. Explicação: cria o FAFIDF.

Apensada PLP 11/1999

PLP 40/1999

Institui o Fundo Constitucional de Assistência 
Financeira do Distrito Federal – FCAF/DF –, a que 

se refere o art. 21, inciso XIV, da Constituição 
Federal, e dá outras providências. Explicação: 
regulamenta a Constituição Federal de 1988.

Apensada PLP 11/1999

PLP 124/2012

Altera a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro 
de 2012. Explicação: dispõe sobre a aplicação 

anual mínima em saúde, por parte da União 
Federal.

Apensada PLP 123/2012

PLP 309/2013

Altera a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro 
de 2012, que dispõe sobre os valores mínimos a 

serem aplicados anualmente por estados, Distrito 
Federal, municípios e União em ações e serviços 

públicos da saúde.

Apensada PLP 123/2012

PLP 321/2013

Altera dispositivos da Lei Complementar nº 141, 
de 13 de janeiro de 2012, e dá outras providências. 

Explicação: aplicação pela União de montante 
igual ou superior a 10% de suas receitas correntes 

brutas, em ações e serviços públicos de saúde. 
Projeto de Lei Saúde Mais Dez.

Apensada PLP 123/2012

PLP 341/2013
Dispõe sobre os valores mínimos a serem aplica-
dos anualmente pela União em ações e serviços 

públicos de saúde.
Apensada PLP 123/2012

PLP 118/2019

Altera a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro 
de 2012, para excluir do cômputo dos percentuais 

mínimos de aplicação em ações e serviços de 
saúde da União as despesas às Santas Casas de 
Misericórdia e demais entidades privadas sem 

fins lucrativos que atuem no atendimento médico, 
ambulatorial ou hospitalar, cuja fonte seja a re-

ceita oriunda de leilões alfandegários em razão de 
apreensão a qualquer título de mercadorias pela 

Receita Federal, nos termos do art. 29, § 5º, inciso 
II, do Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976.

Apensada PLP 123/2012
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PLP 226/2012

Altera dispositivos da Lei Complementar nº 141, de 
13 de janeiro de 2012, que “regulamenta o § 3º do 

art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre 
os valores mínimos a serem aplicados anualmente 
pela União, estados, Distrito Federal e municípios 

em ações e serviços públicos de saúde”.

Apensada PLP 123/2012

PLP 51/2011

Modifica a Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, para excluir da despesa total com 
pessoal a mão de obra contratada pelo município 
como contrapartida em programas com a União. 

Apensada PLP 251/2005

PLP 438/2017

Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000, para os fins que estabelece. Explicação: 

exclui do cálculo de despesa total com pessoal as 
despesas relativas às transferências de receitas 
destinadas ao Programa de Saúde da Família e 

aos Centros de Referência de Assistência Social.

Apensada PLP 251/2005

PLP 370/2017

Altera a lei complementar nº 79, de 7 de janeiro 
de 1994, que cria o Fundo Penitenciário Nacional 
– Funpen –, e dá outras providências. Explicação: 
destina recursos do Fundo Penitenciário Nacional 
(Funpen) para os municípios que tenham em seus 

territórios sistemas prisionais.

Apensada PLP 476/2018

PLP 256/2016

Altera a Lei de Responsabilidade Fiscal, para 
destinar os recursos públicos recuperados em 

decorrência do julgamento de processos judiciais 
às finalidades que especifica. Explicação: esta-
belece que os recursos públicos recolhidos ao 

Tesouro Nacional no curso de ações judiciais refe-
rentes a casos de corrupção serão destinados às 
ações de saúde, educação e segurança pública. 

Altera a Lei complementar nº 101, de 2000. 

Apensada PLP 164/2015

PLP 479/2018

Altera a Lei Complementar nº 141, de 16 de janeiro 
de 2012 para dispor sobre a identificação de 

depósitos nos fundos de saúde, o rateio dos re-
cursos da União para estados e municípios e dos 
estados para o conjunto de seus municípios e os 

restos a pagar.

Apensada PLP 204/2015

PLP 510/2018
Veda o contingenciamento das dotações destina-
das ao Fundo Nacional de Saúde – FNS. Explica-
ção: altera a Lei Complementar nº 101, de 2000.

Apensada PLP 214/2015

PLP 264/2005

Dispõe sobre as despesas de pessoal de servido-
res de estados e municípios vinculados a ações 
e serviços públicos de saúde. Explicação: exclui 

do cálculo da receita corrente líquida as despesas 
com pessoal da saúde que são custeados por 

transferências do SUS. Altera a Lei Complementar 
nº 101, de 2000.

Apensada PLP 251/2005
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PLP 268/2005

Dispõe sobre limites e controle social das des-
pesas de pessoal nos recursos da saúde nos mu-
nicípios. Explicação: altera a Lei Complementar 
nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Apensada PLP 251/2005

PLP 328/2006

Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000, para definir um limite de despesas de pes-
soal diferenciado para a área de saúde. Explica-

ção: eleva para, no máximo, 75% (setenta e cinco 
por cento) o limite total de despesa com pessoal, 
exclusivamente na área de saúde dos municípios. 

Apensada PLP 251/2005

PLP 331/2006

Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000, para definir um limite de despesas de 

pessoal diferenciado para a área de saúde Expli-
cação: Aumenta o gasto com pessoal na área de 
saúde para até 75% (setenta e cinco por cento) 
dos recursos financeiros destinados à saúde. 

Apensada PLP 251/2005

PLP 382/2006

Acrescenta o inciso VII ao parágrafo 1º do art. 19, 
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 

– Lei de Responsabilidade Fiscal –, para excluir 
despesas com o Programa Saúde da Família do 
limite das despesas de pessoal dos municípios. 

Apensada PLP 251/2005

PLP 36/2007

Dispõe sobre as despesas de pessoal de servido-
res de estados e municípios vinculados a ações 
e serviços públicos de saúde. Explicação: exclui 

do cálculo da receita corrente líquida as despesas 
com pessoal da saúde que são custeadas por 

transferências do SUS. Altera a Lei Complementar 
nº 101, de 2000.

Apensada PLP 251/2005

PLP 515/2009

Altera o § 1º do art. 19 da Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000, e dá outras providências. 
Explicação: inclui as despesas com pessoal dos 

programas-fins de educação e saúde municipais 
nas despesas não computadas para o cálculo de 
percentuais máximos de gastos públicos da Lei 

de Responsabilidade Fiscal.

Apensada PLP 251/2005

PLP 548/2009

Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000, para incluir o § 3º no art. 18 e o inciso VII no § 
1º do art. 19. Explicação: determina que despesas 

públicas com pessoal destinadas às atividades 
de saúde e de educação sejam contabilizadas 

como “Outras Despesas – Pessoal da Educação” e 
“Outras Despesas – Pessoal da Saúde”.

Apensada PLP 251/2005

PLP 25/2011

Altera a Lei de Responsabilidade Fiscal, para ex-
cluir do limite de despesas de pessoal os recursos 
destinados a ações e serviços públicos de saúde. 
Explicação: altera a Lei Complementar nº 101, de 

2000.

Apensada PLP 251/2005
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PLP 35/2011

Altera a Lei de Responsabilidade Fiscal, para ex-
cluir do limite de despesas de pessoal os recursos 
destinados ao Programa Saúde da Família. Expli-

cação: altera a Lei Complementar nº 101, 2000.

Apensada PLP 251/2005

PLP 376/2017

Altera a Lei de Responsabilidade Fiscal para ex-
cluir do limite de despesas de pessoal os recursos 

transferidos pela União a título de assistência 
financeira complementar para cumprimento do 
piso salarial do agente comunitário de saúde e 

do agente de combate às endemias. Explicação: 
altera a Lei Complementar nº 101, de 2000.

Apensada PLP 251/2005

PLP 75/2019 Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000, para os fins que estabelece. Apensada PLP 251/2005

PLP 48/2011
Cria a Contribuição Social das Grandes Fortunas 

(CSGF) e dá outras providências. Explicação: para 
financiar a saúde pública.

Apensada PLP 277/2008

PLP 10/2015 Cria a Contribuição Social sobre Grandes Fortunas 
(CSGF) e dá outras providências. Apensada PLP 277/2008

PLP 133/2019

Altera a Lei Complementar nº 141, de 13 janeiro de 
2012, a fim de que despesa com tratamento de 

água potável e coleta de esgoto seja considerada 
no cômputo das despesas com ações e serviços 

públicos de saúde.

Apensada PLP 292/2016

PLP 208/2015

Altera o art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 4 
de maio de 2000, para regulamentar as transfe-
rências voluntárias no caso de inadimplência do 

ente beneficiário.

Apensada PLP 313/2002

PLP 524/2018

Altera a Lei de Responsabilidade Fiscal, para 
prever exceções nas vedações às transferências 

voluntárias da União. Explicação: altera a Lei 
Complementar nº 101, de 2000.

Apensada PLP 313/2002

PLP 92/2011

Dispõe sobre a exclusão das despesas com 
pessoal dos integrantes do Programa da Saúde 
da Família nos municípios dos limites estabele-

cidos pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000. Explicação: altera a Lei Complementar 

nº 101, de 2000.

Apensada PLP 251/2005

PLP 134/2019

Estabelece as condições legais requeridas pelo 
preceito contido no § 7º do art.195 da Constituição 

Federal, para entidades beneficentes de assis-
tência social com a finalidade de prestação de 

serviços nas áreas de assistência social, saúde e/
ou educação gozarem de imunidade tributária em 
relação às contribuições para a seguridade social; 

e dá outras providências. 

Ativa na CD
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PLP 393/2014

Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), para 

excluir do limite de despesas de pessoal os recur-
sos destinados às ações e serviços de saúde e de 

educação. 

Apensada PLP 251/2005

PLP 57/2015

Exclui das despesas de pessoal dos municípios, 
para efeito do limite estabelecido pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal, as relativas às áreas de 
educação e saúde, dos recursos provenientes dos 

repasses da União.

Apensada PLP 251/2005

PLP 132/2015

Acrescenta dispositivos à Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece 
normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal e dá outras pro-
vidências. Explicação: trata da não computação 
de despesas de pessoal custeadas com recursos 
da União para prestação de serviços de caráter 
temporário ou por prazo determinado nas áreas 
de saúde e de educação nas despesas total com 

pessoal. 

Apensada PLP 251/2005

PLP 106/2019

Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000, para excluir dos imites das despesas com 
pessoal as efetuadas por consórcios públicos na 

área da saúde.

Apensada PLP 251/2005

PLP 53/2019
Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000, para dispor sobre o limite de despesas com 

pessoal.
Apensada PLP 251/2005

PLP 456/2017

Altera o § 3º do art. 25 da Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000, para excetuar ações de 

segurança pública da aplicação das sanções de 
suspensão de transferências voluntárias previs-

tas na referida lei.

Ativa na CD

PLP 123/2012

Regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição 
Federal para dispor sobre os valores mínimos a 

serem aplicados anualmente pela União. Revoga 
dispositivo da Lei Complementar nº 141 de 13 de ja-
neiro de 2012. Explicação: estabelece que a União 
aplicará em ações e serviços de saúde o mínimo 

de dez por cento de suas receitas brutas.

Ativa na CD

PLP 135/1996

Estatui normas gerais de direito financeiro para 
elaboração, execução e controle dos planos, 

diretrizes, orçamentos e balanços da União, dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios. 

Explicação: regulamenta o art. 165, § 9º, da Cons-
tituição Federal de 1988. 

Ativa na CD
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PLP 253/2016

Altera a Lei Complementar nº 148, de 25 de no-
vembro de 2014. Explicação: estabelece que 30% 
(trinta por cento) dos encargos calculados sobre a 
dívida dos estados, Distrito Federal e municípios 

podem ser revertidos para projetos de infraestru-
tura regional.

Ativa na CD

PLP 46/2015

Acrescenta dispositivos à Lei de Responsabili-
dade Fiscal, para estabelecer a obrigatoriedade 
de um anexo de metas destinadas a crianças e 
adolescentes. Explicação: altera a Lei comple-

mentar nº 101, de 2000.

Ativa na CD

PLP 412/2017

Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal –, para es-
tabelecer regras relativas à renúncia de receitas 
aplicáveis em exercício financeiro em que tenha 

sido estabelecida meta de resultado primário 
deficitária.

Ativa na CD

PLP 548/2018

Altera a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, para 
determinar a priorização das despesas com saúde 
e educação na execução orçamentária da União, 

dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

Ativa na CD

PLP 203/2019

Destina a economia da verba indenizatória ou 
quaisquer verbas ou subvenções a que tiverem 

direito os deputados federais, estaduais, verea-
dores e senadores para o custeio de despesas de 

hospitais e escolas de educação infantil. 

Ativa na CD

PLP 53/2015

Proíbe a transferência voluntária de recursos fe-
derais para estados, Distrito Federal e municípios 
que apresentem irregularidades no processo de 
notificação de doenças. Explicação: altera a Lei 

Complementar nº 101, de 2000.

Ativa na CD

PLP 214/2015
Veda o contingenciamento de despesas destina-
das à saúde e à educação. Explicação: altera Lei 

Complementar nº 101, de 2000.
Ativa na CD

PLP 292/2016

Altera a Lei Complementar nº 141, de 13 de 
janeiro de 2012, para incluir ações relacionadas 
à formação de recursos humanos na saúde em 

instituições públicas como despesas com ações e 
serviços públicos de saúde.

Ativa na CD

PLP 535/2018

Altera a Lei Complementar nº 70, de 30 de 
dezembro de 1991, para instituir contribuição 

adicional para financiamento da seguridade social 
incidente sobre a receita das concessionárias de 

pedágios.

Ativa na CD

PLP 4/2015

Institui a Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico (Cide) incidente sobre a fabricação 

ou a importação de tabaco e seus derivados, para 
o custeio de ações de tratamento aos doentes 

vítimas do tabagismo.

Ativa na CD
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PLP 204/2015

Altera a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro 
de 2012, para dispor sobre o montante mínimo de 

recursos a serem repassados pela União aos esta-
dos, ao Distrito Federal e aos municípios para os 

fins que especifica.

Ativa na CD

PLP 173/2019 Institui a Contribuição para Pesquisa e Desenvol-
vimento da Saúde – Copedes. Ativa na CD

PLP 232/2019

Dispõe sobre a transposição e a transferência 
de saldos financeiros, provenientes de repasses 

federais, nos fundos de saúde dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios.

Convertida 
em norma Lei 172/2020

PLP 1/2003

Regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição 
Federal. Explicação: regulamenta dispositivo da 

Constituição Federal de 1988 (Emenda Consti-
tucional nº 29, de 2000), que trata da aplicação 
de recursos para o financiamento das ações e 

serviços de saúde.

Arquivada

PLP 11/1999

Regulamenta o disposto no inciso XIV, art. 21, da 
Constituição Federal, que institui o fundo próprio 
para a assistência financeira do Distrito Federal e 
dá outras providências. Explicação: Cria o FAFIDF. 

Ativa na CD

PLP 251/2005

Inclui parágrafos no art. 19 da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000. Explicação: aumenta 

o gasto com pessoal na área de saúde para até 
75% (setenta e cinco por cento) dos recursos 

financeiros destinados à saúde.

Ativa na CD
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1 Introdução

Este texto tem o objetivo de efetuar um levantamento de algumas das principais 

ações legislativas nas áreas de educação, cultura e desporto no âmbito dos esforços 

de combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus (Covid-19). Embora tenha 

como foco o combate à pandemia, deve-se ressalvar que, embora não seja objeto de 

análise no presente artigo, vale também uma menção breve à aprovação do novo 

Fundeb, por meio de proposta de emenda à Constituição (PEC nº 15/2015) promul-

gada recentemente (Emenda Constitucional nº  108/2020), dada a relevância dessa 

legislação para a área e pelo fato de que sua eventual não aprovação promoveria con-

sequências deletérias para a educação brasileira, com impactos no combate às decor-

rências da pandemia no setor a partir de 2021. Feita a ressalva, explanam-se, a seguir, 

as principais matérias relacionadas ao combate à pandemia respeitando-se a subdi-

visão de acordo com as grandes áreas mencionadas, procurando descrever analitica-

mente os principais aspectos em questão e, quando possível, efetuar considerações 

prospectivas.

2 Educação

Uma das primeiras matérias a tramitar em Plenário virtual relacionou-se à edu-

cação, consistindo em alteração na Lei nº 11.947/2009 – Programa Nacional de Ali-

mentação Escolar (Pnae). A modificação efetuada consistiu em acréscimo do art. 21-A 

à Lei do Pnae, por meio da Lei nº 13.987/2020, com o seguinte teor:

Art.  21-A. Durante o período de suspensão das aulas nas escolas públicas de 

educação básica em razão de situação de emergência ou calamidade pública, fica 

autorizada, em todo o território nacional, em caráter excepcional, a distribui-

ção imediata aos pais ou responsáveis dos estudantes nelas matriculados, com 

acompanhamento pelo CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos com recursos 

financeiros recebidos, nos termos desta Lei, à conta do Pnae.

Sabendo do direto impacto que a alimentação escolar tem no cotidiano dos 

alunos de escolas públicas e no sustento da agricultura familiar, essa foi a primeira 

discussão de destaque na área, oriunda do Projeto de Lei nº 786/2020, do deputado 
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Hildo Rocha, convertido na referida Lei nº 13.987/2020, a única modificação na lei 

consolidada até o momento. Outras proposições legislativas continuaram a debater 

a matéria, com destaque para o Projeto de Lei nº 2.159/2020, de autoria do deputado 

Eduardo Braide (aprovado pelo Plenário da Câmara e remetido ao Senado Federal), 

e o Projeto de Lei de Conversão da Medida Provisória nº 934/2020 (cujo tema era o 

calendário escolar, mas que também incluiu um dispositivo a respeito da matéria).

No caso do PL nº  2.159/2020, o autor estabelece “a distribuição imediata aos 

pais ou responsáveis dos estudantes nelas matriculados, com acompanhamento pelo 

CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos com recursos financeiros recebidos, nos 

termos desta Lei, à conta do Pnae”, mas com a preocupação de incluir, para além do 

texto vigente do art. 21-A, que essa distribuição seja também direcionada às escolas 

comunitárias, confessionais e filantrópicas e não somente às estritamente públicas. 

Atualmente, a proposição encontra-se em tramitação no Senado Federal.

Por sua vez, o Projeto de Lei de Conversão da MP nº  934/2020, relatado pela 

deputada Luísa Canziani, inclui um artigo modificador da Lei do Pnae, com a seguin-

te redação:

Art.  5º Os recursos financeiros consignados no orçamento da União para 

execução do PNAE serão repassados em parcelas aos Estados, ao Distrito Fe-

deral, aos Municípios e às escolas federais pelo Fundo Nacional de Desenvol-

vimento da Educação (FNDE), em conformidade com o disposto no art. 208 da 

Constituição Federal, observadas as disposições desta Lei e ressalvado o disposto 

no art. 21-A desta Lei.

[...]

§ 2º Os recursos financeiros de que trata o § 1º deste artigo deverão ser incluídos 

nos orçamentos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios atendidos e 

serão utilizados exclusivamente na aquisição de gêneros alimentícios, ressal-

vado o disposto no art. 21-A desta Lei.

[...] (NR)

Art. 21-A. Durante o período de suspensão das aulas presenciais nas escolas pú-

blicas de educação básica em razão de situação de emergência ou de calamidade 

pública, fica autorizada, em todo o território nacional, em caráter excepcional, 

com acompanhamento pelo CAE do ente federativo, à conta do PNAE, de acor-

do com o disposto nos §§ 4º e 5º do art. 5º e no inciso I do caput do art. 16 desta Lei:
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I – a distribuição imediata aos pais ou aos responsáveis dos estudantes nelas ma-

triculados dos gêneros alimentícios adquiridos com recursos financeiros recebi-

dos, nos termos desta Lei;

II – a distribuição imediata aos pais ou aos responsáveis dos estudantes nelas 

matriculados dos recursos financeiros recebidos para aquisição de gêneros ali-

mentícios, nos termos desta Lei, não considerada, nesta alternativa, a parcela 

de recursos obrigatoriamente destinada à aquisição de gêneros alimentícios da 

agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, 

prevista no art. 14 desta Lei.

Parágrafo único. Nas redes públicas municipais, o percentual mínimo a que se 

refere o art. 14 desta Lei será, em 2020, de 40% (quarenta por cento) para os Mu-

nicípios de até 50.000 (cinquenta mil) habitantes.

Como se observa, o texto tinha como principal propósito permitir discriciona-

riedade aos entes federativos subnacionais para optar, cada qual, pela distribuição 

de gêneros alimentícios ou pela distribuição do orçamento destinado a este fim em 

forma de recurso financeiro direto às famílias, considerada a suspensão das aulas 

provocada pela pandemia. Em paralelo, o parágrafo único pretendia aumentar o per-

centual mínimo de 30% para 40% de gêneros comprados da agricultura familiar nos 

municípios de até 50 mil habitantes, como meio de contribuir para o sustento desse 

setor durante a pandemia. Essas alterações efetuadas pelo PL de conversão da MP 

nº 934/2020 foram vetadas pela Presidência da República, que fundamentou o ato 

com as seguintes razões:

Razões do veto

A propositura legislativa, ao estabelecer a distribuição imediata, aos pais ou aos 

responsáveis pelos estudantes matriculados nas escolas públicas, dos gêneros 

alimentícios adquiridos com recursos financeiros recebidos para este fim, re-

plica assunto disposto pela Lei nº 13.987/2020 que disciplina essa distribuição 

durante o estado de calamidade pública, o que ofende o inciso IV do art. 7º da 

Lei Complementar nº 95/1998, que dispõe que mesmo assunto não poderá ser 

disciplinado por mais de uma lei.

Além disso, a operacionalização dos recursos repassados é complexa, não se 

podendo assegurar que estes serão aplicados de fato na compra dos alimentos 
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necessários aos estudantes, o que não favorece, ainda, a aquisição de gêneros da 

agricultura familiar.

Outrossim, ao elevar o percentual mínimo de 30% (trinta por cento) para 40% 

(quarenta por cento) dos recursos utilizados para aquisição de gêneros alimentí-

cios diretamente da agricultura familiar, do empreendedor familiar rural ou de 

suas organizações, acarretará em ônus aos municípios que já apresentam difi-

culdades no cenário atual para cumprimento da atual meta estabelecida.

Ressalta-se, porém, que não haverá prejuízo aos recursos financeiros consigna-

dos no orçamento da União para execução do PNAE, repassados aos entes sub-

nacionais, uma vez que a questão continua abordada pela Lei nº 11.947/2009.

Independentemente do destino legislativo das propostas de alteração do pro-

grama de merenda escolar posteriores à edição da mencionada Lei nº 13.987/2020 

(modificadora da Lei do Pnae), percebe-se quantas variáveis, alternativas e caminhos 

há para se pensar em termos de políticas públicas diante do desafio imposto pela pan-

demia nessa temática, o que demonstra o quão o Parlamento tem sido proativo nas 

medidas de combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Entre outras matérias de relevo e destaque, como reação ao estado de calami-

dade pública reconhecido por conta da questão sanitária que afeta o país, o finan-

ciamento estudantil do governo federal (Fies) foi objeto de apreciação legislativa por 

meio do Projeto de Lei nº 1.079/2020, do deputado Denis Bezerra e outros, ao qual 

foram apensados outros quase trinta projetos de lei versando sobre as medidas de 

combate à pandemia no âmbito do Fies.

Os projetos de lei foram relatados, na Câmara dos Deputados, pelo deputado Moses 

Rodrigues, cujo substitutivo efetuou uma série de alterações na Lei nº 10.260/2001 

(Lei do Fies), para contemplar medidas emergenciais de resposta à pandemia.

Primeiramente, é necessário explicar que o Fies tem três modalidades: o cha-

mado “Fies Legado”, que é o Fundo Fies “antigo” (contratos iniciados até 2017, tendo 

como agentes financeiros Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil); o Fundo Fies 

“novo” (contratos iniciados a partir de 2018, cujas regras são diferentes em decor-

rência de conversão de medida provisória de julho de 2017 que reestruturou todo o 

Fies e que se tornou lei em dezembro de 2017 – no Fundo Fies novo, apenas a CEF é 

agente financeiro); e o Programa Fies (P-Fies), nova modalidade de Fies surgida desde 

2018 por conta da reconfiguração do financiamento (esta última é focada sobretudo 

para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, contando com recursos dos fundos 
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constitucionais regionais e tendo como agentes financeiros quaisquer bancos, inclu-

sive privados).

Atualmente, são cerca de 500 mil estudantes que ainda estão cursando e con-

cluindo graduação sob o Fies Legado, sendo que a outra parcela do Fies Legado é 

constituída daqueles que já concluíram o curso superior e estão usufruindo dos de-

zoito meses de carência (posteriores à conclusão da graduação e anteriores ao início 

do pagamento do financiamento) ou já estão amortizando a dívida do Fies. Note-se, 

ainda, que esses dezoito meses de carência somente se aplicam ao Fies Legado, mas 

não ao Fundo Fies novo e nem ao Programa Fies, que têm regras distintas. Ainda em 

termos numéricos, são cerca de 295 mil estudantes em curso superiores que contam 

com o financiamento do Fundo Fies novo e cerca de 5 mil alunos que contam com o 

Programa Fies.

A crise de desemprego ou de queda de renda provocada pela pandemia afetou, 

em especial, aqueles estudantes do Fies Legado que estão pagando seus respectivos 

saldos devedores, aqueles que se evadiram de seus cursos superiores (temporária ou 

permanentemente) e aqueles que pretendiam iniciar uma graduação em instituição 

de ensino superior (IES) privada e mudaram de ideia, sobretudo por razões financei-

ras. No primeiro caso (amortização do saldo devedor), a pandemia aumentou a ina-

dimplência do pagamento ao Fies, o que prejudica, principalmente, os beneficiários, 

que se veem, ao se tornarem inadimplentes, com o nome “sujo” na praça e, conse-

quentemente, com dificuldade de tomar outros novos financiamentos para outros 

propósitos em suas vidas.

No segundo caso (evasão dos cursos), é necessário lembrar que o financiamento 

Fies não cobre a totalidade da mensalidade escolar, mas, muitas vezes, apenas me-

tade. Por essa razão, parte não financiada tem de continuar a ser paga à IES na qual 

o estudante está matriculado. A crise de renda nas famílias, resultante da pandemia, 

dificulta até mesmo o pagamento da parcela não financiada, de modo que muitos 

alunos trancaram suas matrículas ou mesmo abandonaram os cursos superiores por 

incapacidade de pagamento. Além disso, a inadimplência às IES aumentou significa-

tivamente. Por fim, o terceiro caso corresponde aos novos contratos Fies: é provável 

que a quantidade de novos contratos Fies (que esteve por volta de 85 mil novos con-

tratos anuais no biênio 2018-2019) caia em 2020 por conta da pandemia. A maior di-

ficuldade de pagamento da parcela não financiada da mensalidade tende a estimular 

que menos estudantes se candidatem ao Fies em 2020.
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Diante desses múltiplos desafios, as modificações no Fies, de iniciativa parla-

mentar e sancionadas pelo Poder Executivo sob a forma da Lei nº 14.024/2020, bus-

caram dar respostas à situação enfrentada. Para tanto, as alterações incidiram nas 

três modalidades de Fies descritas anteriormente e também em alguns dispositivos 

com vigência não datada da Lei do Fies.

Sinteticamente, a resposta à pandemia no âmbito do Fies englobou: 1. suspensão 

dos pagamentos de saldo devedor durante o estado de calamidade pública reconhe-

cido pelo Decreto Legislativo nº 6/2020 (cuja vigência se encerra, se não houver qual-

quer prorrogação, em 31 de dezembro de 2020); 2. suspensão de outras parcelas (juros, 

multas, etc.) nesse mesmo período e suspensão, no período, de parcelas oriundas de 

alongamentos dos prazos da dívida. Essas condições aplicam-se aos beneficiários que 

estiverem adimplentes com suas obrigações financeiras ou que não tenham inadim-

plência superior a 180 dias.

Para evitar aglomerações e saídas dos estudantes, em algumas situações era 

obrigatória, até a modificação promovida pela Lei nº 14.024/2020, a renovação pre-

sencial dos contratos. Uma das alterações legais determinou que essa renovação po-

derá se dar a distância, eletronicamente. Por sua vez, pensando no ingresso de maior 

quantidade de novos estudantes em cursos superiores financiados pelo Fies, ampliou-

-se a possibilidade de aporte da União ao fundo garantidor do Fundo Fies novo de 

R$ 3 bilhões para R$ 4,5 bilhões. Essa medida tem impacto nos novos contratos pois 

a chamada “alavancagem” do fundo garantidor (a quantidade de recursos financeiros 

disponíveis nele) do Fundo Fies novo é a variável que determina quantas novas vagas 

com financiamento estudantil podem ser oferecidas. Se não houvesse previsão de 

aumento do aporte da União ao referido fundo garantidor, seriam oferecidos, no má-

ximo, 52 mil novos contratos anuais de Fundo Fies a partir de 2021. Com a ampliação 

da possibilidade de maior aporte da União ao fundo garantidor, pode-se manter o 

oferecimento de novas vagas ao menos no mesmo patamar do biênio 2018-2019. Ou 

seja, a medida consistiu em estímulo à política pública de oferta de vagas.

Adicionalmente às medidas diretamente relacionadas à pandemia, também se 

buscou diminuir o passivo de inadimplência, com um programa de regularização 

para os estudantes devedores por meio de reescalonamento com redução de encar-

gos moratórios (algo que não existia na lei anteriormente, a qual somente permitia 

renegociar o prazo da dívida, mas não diminuir o valor da dívida). Embora não direta-

mente relacionada à pandemia, é evidente que os impactos da Covid-19 tendem a au-

mentar a inadimplência dos estudantes devedores ao Fies, de modo que a permissão 
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de renegociação é boa para os estudantes, bem como contribui para a sustentabili-

dade dos pagamentos do Fies Legado e diminuição da altíssima inadimplência (atual-

mente superior a 40%).

No entanto, os desafios prospectivos do Fies são muitos. Há um trade-off ine-

vitável em políticas públicas como a do financiamento estudantil: ou o Tesouro arca 

com as despesas para novas vagas financiadas na educação superior privada para 

garantir a democratização do acesso a esse nível de ensino (com custos inequívocos 

e expressivos para o Orçamento federal), ou foca-se na sustentabilidade de aber-

tura de novas vagas, isto é, são oferecidas, proporcionalmente, poucas vagas novas 

– reduzindo o potencial de democratização de acesso à educação superior – com fi-

nanciamento Fies, mas que não representem passivo orçamentário excessivo para 

o Tesouro. O Fies até 2017, com destaque para o quinquênio 2010-2014, optou pela 

primeira vertente (muitas novas vagas, com alto custo orçamentário). No Fies a partir 

de 2018, a opção foi pela segunda vertente (baixo custo orçamentário, maior partici-

pação das IES privadas no fundo garantidor, o que lhes é um fardo maior em função 

da pandemia, e menos democratização de acesso).

Talvez o ideal seria buscar um patamar intermediário entre esses dois extremos, 

para o futuro do Fies ao longo da década de 2020, de modo a não onerar excessiva-

mente os cofres públicos, mas não reduzir demais, também, o ingresso de novos jo-

vens na educação superior, ampliação que depende em muito das IES privadas.

Outra medida relevante que tramitou no Congresso foi a Medida Provisória 

nº  934/2020, que estabeleceu, em seu texto inicial editado pelo Poder Executivo, 

duas medidas principais: dispensa de cumprimento, no ano letivo de 2020, do total 

mínimo de dias do calendário escolar obrigatório de acordo com a Lei nº 9.394/1996 – 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Pela redação inicial, as escolas 

ficariam dispensadas de cumprir o mínimo de duzentos dias letivos em 2020, mas 

mantinha-se a obrigação de cumprimento da carga horária correspondente. Para a 

educação superior, as IES ficaram dispensadas, igualmente, de cumprir a quantidade 

mínima de dias letivos para o ano letivo afetado pela pandemia e houve previsão de 

possibilidade de formatura antecipada para medicina, farmácia, enfermagem e fisio-

terapia (cumpridos requisitos de ter cursado ao menos 75% do internato de medicina 

e do estágio curricular dos outros três cursos).

A referência do texto inicial da Medida Provisória nº  934/2020 era a Lei 

13.979/2020 (Lei da Pandemia), que em seu art. 8º previa vigência, a princípio, “[...] en-

quanto perdurar o estado de emergência internacional pelo coronavírus responsável 
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pelo surto de 2019”. Com a Medida Provisória nº 926/2020, esse dispositivo foi alte-

rado para: “[...] enquanto perdurar o estado de emergência internacional decorrente 

do coronavírus responsável pelo surto de 2019, exceto quanto aos contratos de que 

trata o art. 4º-H, que obedecerão ao prazo de vigência neles estabelecido”. Somente 

por ocasião da conversão da MP nº 926/2020 na Lei nº 14.035/2020 que a redação 

desse dispositivo foi adequadamente retificada e aperfeiçoada para “enquanto esti-

ver vigente o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, observado o disposto 

no art. 4º-H desta Lei”.

A Medida Provisória nº 934/2020 foi convertida na Lei nº 14.040/2020. Quando 

havia sido apreciada no Parlamento, portanto, a referência ao período ainda era a 

Lei nº 13.979/2020 com remissão genérica e imprecisa, em seu então vigente art. 8º, 

ao “estado de emergência internacional” e não ao Decreto Legislativo nº  6/2020, 

que estabeleceu o estado de calamidade como tendo fim claro em 31 de dezembro 

de 2020. O Parlamento fez essa adequação, por meio da substituição da menção à 

Lei nº 13.979/2020 pelo Decreto Legislativo nº 6/2020, e efetuou uma série de inclu-

sões e aperfeiçoamentos ao texto original da Medida Provisória nº 934/2020, para 

dar resposta à pandemia, sempre tendo como referência que os sistemas de ensino, 

na educação básica (ou seja, da educação infantil ao ensino médio), são, em essência, 

estaduais e municipais.

Manteve-se a maior parte do texto da Lei nº 14.040/2020 deliberado no Con-

gresso Nacional, com vetos incidindo, em essência, sobre três temáticas: alimentação 

escolar (conforme já referido anteriormente neste artigo), possibilidade de ajuda fi-

nanceira da União aos entes federativos subnacionais para medidas de combate aos 

efeitos da pandemia e estabelecimento pactuado, da União com os demais entes fe-

derativos, de data para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e uma de suas 

decorrências: o calendário do Sistema de Seleção Unificada (Sisu, acesso às vagas das 

instituições federais de ensino superior) e do Fies.

Afora esses vetos, a Lei nº 14.040/2020 determinou vários pontos relevantes:

1) para a educação infantil, as escolas ficaram desobrigadas de cumprir o mí-

nimo de dias letivos e de horas em 2020;

2) para os ensinos fundamental e médio, as escolas ficaram desobrigadas apenas 

de cumprir o mínimo de dias letivos, mas terão de repor as horas eventualmente fal-

tantes em 2020 no ano letivo subsequente, podendo o biênio 2020-2021 ser organi-

zado como um ciclo único, a critério de cada ente subnacional;
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3) possibilidade de contabilizar atividades pedagógicas não presenciais (o que 

é diferente de educação a distância, uma modalidade de educação específica, com 

propósitos que não se confundem com a repentina adaptação de atividades, princi-

palmente online, a que a pandemia obrigou as escolas e sistemas de ensino a se inse-

rirem) para efeitos de cômputo da carga horária de 2020 ou do biênio 2020-2021, a 

depender do encaminhamento efetuado por cada ente federativo subnacional;

4) permissão de atividades pedagógicas não presenciais na educação infantil, 

respeitadas as devidas orientações pediátricas quanto ao uso de tecnologias da infor-

mação e da comunicação (TICs, principalmente as atividades online);

5) determinação de que professores e alunos tenham acesso às tecnologias ne-

cessárias para desenvolver as atividades não presenciais;

6) consideração da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e das demais dire-

trizes curriculares oficiais para a adaptação dos currículos às atividades não presen-

ciais, consideradas as faixas etárias e outras particularidades pertinentes;

7) obrigatoriedade de que os entes federativos adotem estratégias intersetoriais 

para as áreas de educação, saúde e assistência social como resposta à pandemia, bem 

como de que o retorno às aulas respeite as determinações de saúde locais;

8) na educação superior, inclusão da graduação em odontologia entre os cursos 

superiores que podem abreviar a formatura (e possibilidade de o Poder Executivo in-

cluir outros cursos superiores da área de saúde, por norma regulamentar, nesse rol);

9) possibilidade de que os sistemas de ensino permitam a formatura antecipada 

de cursos técnicos (ensino médio) da área de saúde;

10) garantia de apoio aos estudantes em risco epidemiológico que não puderem 

retornar às atividades pedagógicas presenciais;

11) garantia de manutenção de programas tais como alimentação e transporte 

escolar, na educação básica, e de assistência estudantil na educação superior; e

12) possibilidade, a critério de cada sistema de ensino, de um quarto ano de en-

sino médio regular em 2021, para os alunos matriculados no terceiro ano do ensino 

médio em 2020, de modo a mitigar, sobretudo nas escolas públicas, os efeitos dele-

térios da pandemia para efeitos de preparação para o Enem e ingresso na educação 

superior.

A Lei nº 14.040/2020, produto da conversão da MP nº 934/2020, fornece qua-

dro legal para que a educação nacional siga parâmetros gerais comuns no combate 

à pandemia, sem engessar a ação dos entes federativos subnacionais, com seus res-

pectivos sistemas de ensino, preservando sua autonomia constitucional devida e 
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permitindo que atuem conforme as demandas regionais e locais específicas de com-

bate aos efeitos da pandemia na educação.

A mesma lei estabelece ainda as atividades pedagógicas não presenciais como 

evento tipicamente de resposta à pandemia, tanto que suas determinações se conso-

lidaram em lei autônoma, sem alterar a própria LDB (apenas flexibilizando alguns 

de seus dispositivos muito pontualmente naquilo que é estritamente necessário para 

a resposta aos efeitos da pandemia). Com isso, teve o condão de não confundir, le-

galmente, a educação a distância com as atividades não presenciais a que as escolas 

foram obrigadas a estabelecer durante o auge da pandemia. A lei permite, ainda, o 

estabelecimento de uma espécie de ciclo letivo 2020-2021 e de um possível quarto 

ano no ensino médio em 2021, a critério dos entes subnacionais, o que estimula adap-

tações e respostas diferenciadas às decorrências da crise sanitária.

3 Cultura

A principal matéria que tramitou na área da cultura vinculada ao combate à 

pandemia foi a Lei nº 14.017/2020, conhecida como Lei Aldir Blanc. Oriunda do Pro-

jeto de Lei nº  1.075/2020, da deputada Benedita da Silva e outros, alcançou amplo 

consenso na Câmara dos Deputados por meio do substitutivo apresentado pela rela-

tora, deputada Jandira Feghali. A matéria seguiu ao Senado, Casa legislativa onde foi 

celeremente aprovada, sem modificações, e seguiu à sanção presidencial, com ape-

nas um discreto veto e acrescida, em seu texto, de dispositivos inseridos pela Medida 

Provisória nº 986/2020 (transformada em Lei nº 14.036/2020, sem alterações em re-

lação ao texto original da MP), que detalhou algumas questões referentes ao repasse 

de recurso.

O intuito dos projetos de lei iniciais era prestar auxílio emergencial da União 

ao setor da cultura. No substitutivo, estabeleceu-se como conceito central a descen-

tralização dos recursos da União aos entes federativos subnacionais (um total de 

R$ 3 bilhões), para que estes últimos possam prestar auxílio emergencial ao setor da 

cultura sob diversas formas. O princípio segue a ideia de que municípios, estados e 

Distrito Federal conhecem as necessidades locais e aplicam melhor as medidas ne-

cessárias – as medidas nacionais fazem pouca ou nenhuma distinção regional. As 

ações possíveis têm como limite temporal máximo a vigência do Decreto Legislativo 

nº 6/2020, que se estende até 31 de dezembro de 2020 (se não houver prorrogação 
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desse prazo legalmente consolidada). Sua principal norma regulamentadora federal 

é o Decreto nº 10.464/2020, editado pelo presidente da República.

Um dos dispositivos centrais da Lei Aldir Blanc é o art.  2º, que caracteriza as 

ações a serem tomadas pelos entes:

Art. 2º A União entregará aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em 

parcela única, no exercício de 2020, o valor de R$  3.000.000.000,00 (três bi-

lhões de reais) para aplicação, pelos Poderes Executivos locais, em ações emer-

genciais de apoio ao setor cultural por meio de:

I – renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura;

II – subsídio mensal para manutenção de espaços artísticos e culturais, microem-

presas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações 

culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força 

das medidas de isolamento social; e

III – editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vincula-

dos ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agen-

tes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de 

atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovi-

suais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas 

e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por 

meio de redes sociais e outras plataformas digitais.

§ 1º Do valor previsto no caput deste artigo, pelo menos 20% (vinte por cento) 

serão destinados às ações emergenciais previstas no inciso III do caput deste 

artigo.

As três formas são de cumprimento obrigatório, de acordo com a lei, não po-

dendo haver opção por cumprir uma em detrimento das outras, em seu conjunto. 

No entanto, o decreto regulamentador, sem abandonar essa lógica, organizou a di-

visão de competências federativas de acordo com as seguintes prioridades: os esta-

dos devem cumprir o inciso I (renda emergencial) e os municípios devem cumprir o 

inciso II (subsídio a espaços culturais). Isso não significa que municípios não possam 

oferecer renda emergencial e que os estados não possam oferecer subsídio a espaços 

culturais, mas apenas que, preferencialmente, o foco da renda emergencial (inciso I) 

se concentrará nos estados e os subsídios serão oferecidos a espaços culturais (inciso 

II) nos municípios, uma vez que o decreto não veda (e nem poderia fazê-lo, sob pena 
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de contrariar a lei) a atuação dos entes federativos em todos os incisos do art. 2º. Salvo 

essas duas prioridades, que têm o intuito de estabelecer regime de colaboração e com-

plementaridade entre os entes federativos subnacionais, otimizando a distribuição de 

recursos e buscando maior eficiência e eficácia no cumprimento da Lei Aldir Blanc, 

todos os entes devem cumprir todos os incisos de forma equilibrada e equitativa.

Feitas essas considerações, a renda emergencial para a cultura (destinada a tra-

balhadores da cultura de baixa renda) não se sobrepõe ao auxílio emergencial nacio-

nal, algo previsto no texto legal, mas tem o condão de alcançar quem eventualmente 

não tenha sido contemplado pelo auxílio geral do governo federal. Ao mesmo tempo 

que mitiga os efeitos da pandemia no setor da economia criativa e da cultura, um 

dos primeiros e mais afetados pela crise, a descentralização contribui, indiretamente, 

para um potencial de melhor estruturação do Sistema Nacional de Cultura (SNC), pre-

visto na Constituição, uma vez que todos os entes federativos o compõe e, com os 

dados decorrentes da renda emergencial para trabalhadores da cultura, será possível 

ter melhores bancos de dados, essenciais para estruturar as políticas culturais, seja 

em escala nacional, regional ou local.

Por sua vez, há o subsídio destinado a espaços culturais, que podem ser aque-

les formalmente organizados como pessoas jurídicas, mas também os organizados 

de maneira quase informal, contanto que registrados em algum cadastro oficial pú-

blico (é o caso, por exemplo, dos Pontos de Cultura, que podem ser, por lei, geridos por 

pessoas físicas). O subsídio é essencial para garantir que esses espaços culturais, en-

quanto não podem retomar suas atividades presenciais, possam se manter e não fe-

char as portas ao público, sempre que possível ofertando atividades não presenciais 

aos seus destinatários durante a pandemia. Os subsídios acompanham os mesmos 

prazos do auxílio emergencial geral, devendo ser pagos retroativamente a 1º de junho 

de 2020 e estendendo-se, mensalmente, em até sete parcelas (o mínimo são três, obri-

gatórias, ficando a critério dos entes prorrogar por mais quatro) correspondentes ao 

período que vai até 31 de dezembro de 2020.

Outra vertente da Lei Aldir Blanc são os recursos destinados a editais públicos, 

prêmios e outras ferramentas congêneres, os quais são essenciais para que o setor 

cultural sobreviva à pandemia e para que os danos provocados pela crise sejam os 

menores possíveis.

Por fim, há a previsão de linhas de crédito federais para o setor cultural, com 

condições de pagamento mais vantajosas, postergando o pagamento de saldo deve-

dor para depois da pandemia e de seus efeitos deletérios mais imediatos.
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Esses diversos instrumentos pretendem contemplar as muitas formas de auxí-

lio possíveis ao setor, tanto por parte unicamente da esfera federal (caso das linhas de 

crédito federais) quanto pelos recursos aplicados pelos entes subnacionais (recebidos 

do repasse federal de R$ 3 bilhões), conforme critérios do Fundo de Participação dos 

Estados e dos Municípios e critérios populacionais estabelecidos na Lei Aldir Blanc.

A mobilização dos gestores culturais de estados, de municípios e do Distrito Fe-

deral tem sido grande no sentido de observar as realidades locais e estabelecer as 

melhores formas de distribuir os recursos da lei, inclusive para eventuais programas 

governamentais já existentes. Os entes subnacionais têm prazo para prever onde se-

rão aplicados os recursos (sob pena de, no caso dos municípios, o recurso ser revertido 

ao respectivo estado e, para os estados, de retornar à União se não houver essa previ-

são), têm de fazer plano de ação para receber os recursos federais, têm de estabelecer 

suas próprias normas regulamentadoras e, depois de receber as prestações de contas 

dos espaços culturais, remetê-las à União, uma vez que os recursos são federais.

Pode-se afirmar, ainda que preliminarmente, que a Lei Aldir Blanc já alcançou 

alguns grandes sucessos, entre os quais: foi objeto de inspiração para outros tantos 

projetos de lei de auxílio a setores específicos como combate aos efeitos da pandemia; 

mobilizou gestores culturais do país todo, disponibilizando recursos orçamentários 

poucas vezes vistos antes para um setor que, tradicionalmente, recebe, proporcio-

nalmente a outros, poucos aportes de recursos dos entes federativos; estimulou – nos 

entes federativos nacionais – os gestores locais a atualizarem e aperfeiçoarem os ca-

dastros culturais de estados, de municípios e do Distrito Federal, com impactos pros-

pectivos positivos para a melhor formulação de políticas culturais no futuro e para 

o aperfeiçoamento do processo de progressiva constituição do Sistema Nacional de 

Cultura (SNC), previsto no texto da Constituição Federal de 1988.

4 Esporte

No esporte, os parlamentares apreciaram na Câmara dos Deputados e no Se-

nado Federal, até o momento da escrita deste artigo, o Projeto de Lei nº 2.824/2020, 

de autoria do deputado Felipe Carreras e outros, inspirado no projeto de lei que deu 

origem à Lei Aldir Blanc. No entanto, houve uma série de adaptações e ajustes des-

tinados a responder a demandas e a particularidades próprias do setor esportivo no 

contexto da pandemia.



51MEDIDAS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E DESPORTIVAS DE COMBATE
 AOS EFEITOS DA PANDEMIA – PARTICULARIDADES E DESAFIOS

Na Câmara dos Deputados, o relator responsável pelo substitutivo aprovado em 

Plenário virtual foi o deputado Alexandre Frota, que prospectou junto aos atletas e 

demais representantes do setor, entre o quais as confederações das diversas modali-

dades esportivas, demandas e levou a proposição a votação e aprovação na Câmara. 

Seguindo ao Senado Federal, o substitutivo sofreu alterações, as quais, no momento 

de escrita deste texto, ainda não haviam sido apreciadas pela Câmara dos Deputados, 

antes de ir à sanção ou veto presidencial.

5	 Considerações	finais

O Parlamento atuou – e continua atuando – de maneira intensa e intensiva 

no sentido de propor alterações legislativas ou de analisar, modificar e aperfeiçoar 

medidas editadas pelo Poder Executivo para combater os efeitos da pandemia. No 

propósito deste texto, que foi o de descrever analiticamente e, quando possível, pros-

pectivamente as principais medidas legislativas aprovadas ou em discussão nas áreas 

da educação, da cultura e do esporte, observa-se que são setores que foram de ime-

diato atingidos pelas restrições de distanciamento social decorrentes da prevenção 

à expansão da contaminação pelo novo coronavírus. Nesse sentido, as medidas que 

precisavam ser tomadas eram de caráter efetivamente emergencial.

Aulas foram suspensas, shows e outros espetáculos artísticos, inclusive exibi-

ções cinematográficas, foram cancelados, tendo sido convertidos, quando possível, 

em atividades transmitidas a distância online. Eventos esportivos, inclusive interna-

cionais de grande porte, foram suspensos devido à pandemia. A preparação de atle-

tas, que, em grande medida, depende do calendário de competições, bem como de 

recursos do governo, sofreu também impactos consideráveis.

Diante desse quadro, as três áreas mencionadas foram objeto de proposições le-

gislativas relevantes – analisadas e aprovadas (ou em análise) pelo Congresso Nacio-

nal –, contando com grande convergência dos diversos atores políticos e tendências 

ideológicas no caso das aprovadas. A educação foi objeto das primeiras medidas apro-

vadas no Plenário virtual da Câmara dos Deputados, tendo sido destacadas as seguin-

tes matérias neste texto: alimentação escolar, Fies, calendário escolar, sem esquecer 

a relevância da promulgação da PEC do Fundeb. Na cultura, a principal medida con-

sistiu na discussão e posterior edição da Lei Aldir Blanc, como ficou conhecida a Lei 

nº 14.017/2020. Por sua vez, o setor do esporte tem, na data de escrita deste artigo, 
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tramitação adiantada de projeto de lei de emergência esportiva, com proposição 

aprovada na Câmara, modificada pelo Senado e retornando à discussão das modifica-

ções pela Câmara dos Deputados.
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1 Introdução

Em março de 2020, iniciou-se a transmissão comunitária do coronavírus no 

Brasil. O acontecimento provocou mudanças imediatas na rotina das pessoas: qua-

rentena tornou-se a palavra da vez. As notícias vindas do exterior davam conta do 

grande número de contaminados e de mortos (CARVALHO et al., 2020) e se aventava 

a possibilidade de colapso do sistema de saúde (VALENTE, 2020). Naquele momento, 

já havia certa mobilização do Parlamento brasileiro em relação ao tema: estava em 

vigor a Lei nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emer-

gência de saúde pública. Entre os expedientes de que cogita a lei, desde fevereiro, 

encontram-se o isolamento, a quarentena, a realização compulsória de exames mé-

dicos, testes laboratoriais e vacinação, além da restrição de entrada e saída do país.

As medidas que começaram a ser implementadas pelas autoridades dos diferen-

tes entes federativos (União, estados e municípios) provocaram importantes mudan-

ças na dinâmica da vida civil. Este artigo destina-se a apontar a legislação relacionada 

à emergência em saúde no período de março a setembro, restringindo-se às relações 

jurídicas privadas (entre particulares). O destaque do presente artigo repousa sobre 

as propostas com maior repercussão no dia a dia do indivíduo, de modo que não cons-

tituem seu objeto as inovações relacionadas à disciplina das sociedades por ações ou 

da concorrência, o direito de arena e o incentivo às instituições financeiras para fo-

mentar o crédito, embora constituam, inegavelmente, matérias de direito privado. 

Excluem-se, ainda, as proposições relativas à legislação trabalhista, que merecem 

análise em separado.

A pandemia provocou importantes efeitos econômicos nas relações privadas. 

A quarentena proibia a realização de atividades quotidianas, como o funcionamento 

das escolas, do comércio e de diversos serviços. A recomendação de distanciamento 

social dificultava outras, como as reuniões de condomínio, celebração de contratos 

(especialmente os que impõem alguma formalidade, como escrituras públicas e re-

gistro), a juntada de documentos para determinados fins (por exemplo, para a ins-

trução de processo de inventário), etc. O trabalho remoto (home office) forçou uma 

convivência prolongada e permanente entre familiares, o que, entre outras coisas, 

provocou um aumento dos casos de violência doméstica.

Considerando o quadro geral das relações privadas, destacou-se proposta 

apresentada, no Senado Federal, pelo senador Antonio Anastasia: o Projeto de Lei 
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nº 1.179/2020. A proposição contou com o auxílio de ilustres juristas6 e abarcava di-

versos temas relativos ao direito privado (direito civil, direito do consumidor e direito 

empresarial), havendo sido denominada Regime Jurídico Emergencial e Transitório 

das Relações de Direito Privado (RTEJ). Na justificação, o autor apontava a necessi-

dade de uma legislação emergencial que preservasse tais relações jurídicas e prote-

gesse os vulneráveis. Na Câmara dos Deputados, o projeto foi relatado pelo deputado 

Enrico Misasi, convertendo-se, mais tarde, na Lei nº 14.010/2020, que será o objeto 

principal de nossa atenção nas páginas seguintes.

2 Contratos

Iniciamos pelas inovações legislativas que se referem aos contratos. Na prá-

tica, o contrato é a veste jurídica de uma operação econômica (ROPPO, 2009, p. 11). 

Entre os juristas, é definido como o acordo de vontades por meio do qual as partes 

criam, modificam, extinguem ou conservam direitos e obrigações. Um dos princípios 

fundantes que rege a matéria é o da obrigatoriedade, segundo o qual os contratos 

devem ser cumpridos (pacta sunt servanda, no conhecido adágio romano). Além de 

inspiração de ordem moral (deve-se cumprir a palavra dada), a obrigatoriedade dos 

contratos tem relevância econômica, pois garante a circulação eficiente de riquezas 

(ROPPO, 2009, p. 34).

No entanto, o princípio não é absoluto: o próprio direito reconhece situações em 

que há justo motivo para que se deixe de cumprir o pactuado. Diante de um aconteci-

mento imprevisível e fora do controle do contratante, que torne impossível a presta-

ção a que se comprometeu, extinguem-se as obrigações sem sua responsabilidade (se 

não houve culpa de sua parte).7 Assim, se em uma enchente se perdem as mercadorias 

6 Em sua justificação, o autor referencia os seguintes colaboradores: “Este projeto contou com o au-
xílio de ilustres professores de Direito Civil, Direito Comercial e Direito Processual, e juristas como 
Fernando Campos Scaff, Paula Forgioni, Marcelo von Adamek e Francisco Satyro, da Faculdade de 
Direito do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo; José Manoel de Arruda Alvim Neto, 
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; Rodrigo Xavier Leonardo, da Universidade Federal 
do Paraná, e Rafael Peteffi da Silva, da Universidade Federal de Santa Catarina, além dos advogados 
Roberta Rangel e Gabriel Nogueira Dias” (ANASTASIA, 2020).

7 “O direito romano, na sua lógica impecável, já figurava a liberação do devedor, admitindo a exone-
ração quando o descumprimento provinha do fortuito ou do acaso, exprimindo-o sucintamente, em 
termos que até hoje se repetem: casus a nullo praestatur.” (PEREIRA, 2005, p. 345)
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que deveriam ser entregues, o devedor está exonerado da obrigação (SCHREIBER, 

2020, p. 63) e extingue-se o contrato. Para essas situações, o art. 393 do Código Civil 

estabelece que “devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou 

força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado”.

O que aconteceria então em uma situação de pandemia? Ela seria considerada 

um caso fortuito ou de força maior suficiente para desobrigar a generalidade dos con-

tratantes a cumprir as obrigações pactuadas? Que impactos econômicos poderiam 

advir de tal situação?

Com tais questões em mente, o legislador houve por bem estabelecer alguns 

critérios para orientar a atuação dos tribunais, onde se esperava uma enxurrada 

de ações. Uma espécie de estado de pânico em matéria contratual poderia levar a 

que muitos contratantes buscassem “apertar o botão vermelho do art. 393” para se 

“ejetar” do acordo (RESEDÁ, 2020), o que poderia ensejar a multiplicação de extinção 

de obrigações, com prejuízo para a circulação de riquezas, agravando ainda mais os 

efeitos da pandemia. Além disso, a fixação de diretrizes evitaria a inconveniente di-

vergência das cortes de justiça no julgamento de casos parecidos, cenário factível em 

situação tão insólita.

Nesse sentido, o art.  6º da Lei nº  14.010/2020 estabelece que as consequên-

cias da pandemia na execução dos contratos (inclusive os casos fortuitos ou de força 

maior) não produzirão efeitos retroativos. O texto gerou alguma celeuma entre ju-

ristas. Isso porque, como visto, qualquer fator externo que impossibilite a execução 

dos contratos tem o condão de extingui-los (por impossibilidade superveniente), con-

soante dispõe o art. 393 do Código Civil. Seus formuladores defendiam que a regra 

evitaria demandas temerárias que se valessem da pandemia para fugir às obrigações 

assumidas. De outra parte, seus detratores argumentavam que a imprevisibilidade da 

pandemia prejudicaria justamente os contratos celebrados antes do dia 20 de março 

(data inicial de incidência da norma) e que seria admissível liberar os contratantes 

de suas obrigações. O presidente da República vetou o artigo, argumentando que o 

direito brasileiro já contava com mecanismos apropriados para a modulação das obri-

gações contratuais (BRASIL, 2020d). Contudo, o veto foi derrubado pelo Congresso 

Nacional, em sessão realizada no dia 20 de agosto de 2020. Seu sentido e alcance há 

de ser delimitado pelos tribunais.

Outra faceta do princípio da obrigatoriedade é a de que o juiz, em regra, não 

pode intervir na economia do negócio (PEREIRA, 2003, p. 15). O contrato funciona 

como instrumento de alocação de riscos, de modo que a interferência estatal deve 



59DIREITO PRIVADO NA PANDEMIA – 
A ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

ser excepcional. Esse entendimento foi reforçado pela Lei da Liberdade Econômica 

(Lei nº 13.874/2019). Seguramente a pandemia pode ser considerada um fator apto a 

provocar sensível alteração dos riscos pactuados pelos contratantes. Essa alteração 

pode causar a onerosidade excessiva, um dos fundamentos para a excepcional in-

tervenção judicial na economia do contrato. Esse fenômeno ocorre quando um fato 

imprevisível e extraordinário rompe o equilíbrio contratual, de modo que uma parte 

tem vantagem extrema, enquanto a outra se vê diante de prestação excessivamente 

onerosa. Isso pode ocorrer nas obrigações de execução continuada ou diferida, ou 

seja, naquelas que perduram no tempo, como em contrato de fornecimento de insu-

mos ou de locação de imóvel ou, ainda, no caso de compra com pagamento para data 

futura. Em tais situações, o art. 478 do Código Civil prevê a possibilidade de resolu-

ção do contrato ou sua modificação, impedindo que uma parte obtenha vantagem à 

custa do sacrifício desproporcional da outra.

Nesse cenário, o art. 7º da Lei nº 14.010/2020 considera que determinados fatos 

não podem ser considerados para que o Poder Judiciário decrete a resolução ou a re-

visão dos contratos. São eles: o aumento da inflação, a variação cambial e a desvalori-

zação ou substituição do padrão monetário. O veto presidencial que havia sido aposto 

ao texto também foi rejeitado.

O isolamento social e as restrições de funcionamento de determinados serviços, 

como os cartórios, dificultavam a celebração de determinados negócios. Uma compra 

e venda de imóvel, em geral, deve ser feita por escritura pública (perante o tabelião de 

notas) e registrada (no cartório de registro imobiliário). Para facilitar a realização 

de tais atos, o Poder Executivo editou a Medida Provisória (MP) nº 983/2020, que dis-

ciplinava o uso de assinaturas eletrônicas nos atos de transferência e de registro de 

imóveis. A MP foi aprovada pelo Congresso Nacional e, no momento em que finaliza-

mos este texto, aguardava a sanção presidencial. Convém mencionar, por oportuno, o 

Provimento nº 100/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que regulamentou a prá-

tica de atos notariais eletrônicos (por meio do sistema e-notariado) e, em especial, a 

videoconferência notarial, que permite a lavratura a distância de escritura pública.

2.1 Contratos de consumo

A Lei nº  14.010/2020 contém alguns dispositivos relacionados aos direitos do 

consumidor. O primeiro deles (art. 7º, § 1º) afasta as mencionadas restrições para a 

revisão do contrato ou sua resolução por onerosidade excessiva, previstas para as 
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relações paritárias (decorrentes da inflação, da variação cambial ou da desvaloriza-

ção ou substituição do padrão monetário). De maneira geral, os contratos de consumo 

contam com maior facilidade para sua resolução ou revisão (art. 6º, V, do Código de 

Defesa do Consumidor),8 em razão da vulnerabilidade (econômica, técnica ou finan-

ceira) do consumidor perante o fornecedor.

A lei também evita que as normas de proteção ao consumidor incidam em rela-

ções entre empresários (art. 7º, § 2º).9

No que concerne ao direito de arrependimento, a lei formula pequena alteração. 

Sobre o tema, o art. 49 do Código de Defesa do Consumidor prevê que “o consumidor 

pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de 

recebimento do produto ou serviço” quando o contrato seja celebrado fora do estabe-

lecimento comercial. A Lei nº 14.010/2020 suspende até 30 de outubro de 2020 esse 

direito à desistência nos casos de entrega domiciliar: (a) de produtos perecíveis, (b) de 

produtos de consumo ou (c) de medicamentos. A regra não afeta os direitos do consu-

midor relativos aos vícios e defeitos dos produtos.

Com a finalidade de conciliar os interesses dos passageiros e das companhias 

de transporte aéreo, o Poder Executivo editou a Medida Provisória nº 925/2020, que 

dispunha sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da 

pandemia da Covid-19. Na exposição de motivos, fica explícita a preocupação com 

“a queda brusca na demanda de serviços de transporte aéreo”, que “teve como con-

sequência uma forte pressão sobre o fluo de caixa das empresas do setor de aviação 

civil” (Brasil, 2020a). A MP estabelecia (1) o prazo de doze meses para o reembolso de 

bilhetes aéreos de viagens canceladas; (2) a isenção das penalidades contratuais por 

desistência do contrato por parte dos passageiros que aceitassem um crédito para uti-

lização no prazo de doze meses. A Lei nº 14.034/2020, produto da conversão da MP, 

manteve essas disposições (art. 3º, caput e § 3º, respectivamente).

A Lei nº 14.034/2020 estabeleceu, ainda, algumas restrições em relação aos da-

nos materiais e morais eventualmente devidos por companhias aéreas, como me-

canismo de reequilíbrio na relação entre consumidor e fornecedor de serviços. 

8 “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] V – a modificação das cláusulas contratuais que esta-
beleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem 
excessivamente onerosas [...].”

9 Art. 7º, § 2º: “Para os fins desta Lei, as normas de proteção ao consumidor não se aplicam à relações 
contratuais subordinadas ao Código Civil, incluindo aquelas estabelecidas exclusivamente entre em-
presas ou empresários”.
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O fundamento de tal modificação legislativa repousa sobre o momento de fragilidade 

econômica de tal segmento do mercado, que, conforme entendeu o Parlamento, reco-

mendava normas que evitassem a propositura de demandas frívolas e melhorassem 

o ambiente de negócios na aviação civil.10

Nesse sentido, o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) foi modificado para 

esclarecer que as companhias aéreas não são civilmente responsáveis por dano de-

corrente de atraso de voos quando, por motivo de caso fortuito ou de força maior, 

for impossível a adoção de medidas necessárias suficientes e adequadas para evitá-lo 

(CBA, art. 256, § 1º, II).

A lei considera caso fortuito ou de força maior, que exime as companhias de 

responsabilidade, os seguintes eventos, supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis 

(CBA, art. 256, § 3º):

I – restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas 

adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo;

II – restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade da in-

fraestrutura aeroportuária;

III – restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações 

da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Ad-

ministração Pública, que será responsabilizada;

IV – decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decor-

ram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades 

aeroportuárias.

A Lei nº 14.034/2020 também estabeleceu que as restrições a pouso ou decola-

gem decorrentes de indisponibilidade de infraestrutura aeroportuária, embora não 

sejam aptas a ensejar indenização por dano moral, obrigam a companhia a oferecer 

10 Na Câmara dos Deputados, o relator da matéria, deputado Arthur Oliveira Maia, destacou que “uma 
das principais críticas ao atual ambiente de negócios é a excessiva judicialização nas relações de con-
sumo. Em 2017, de acordo com dados divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), as 
condenações judiciais decorrentes de ações ajuizadas por passageiros representaram aproximada-
mente 1% dos custos e despesas operacionais das empresas aéreas brasileiras. Esse custo, equivalente 
a R$ 311 milhões, é resultado de mais de 60 mil processos ajuizados contra as empresas aéreas nacio-
nais. Em um setor altamente competitivo e com margens reduzidas, trata-se de quantia relevante. [§] 
Reforço, portanto, convicção no sentido de que a alteração sugerida contribuirá para a melhoria do 
ambiente de negócios do setor aéreo no país, especialmente durante a pandemia, de forma a reduzir 
custos e riscos enfrentados na prestação de serviços aéreos” (MAIA, 2020).
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assistência material ao passageiro, bem como alternativas de reembolso do valor da 

passagem e de despesas com reacomodação ou reexecução do serviço por outra mo-

dalidade, e também por interrupção de voo por período superior a quatro horas.

Em relação ao cancelamento de serviços, reservas e eventos nos setores de tu-

rismo e cultura, foi editada a MP nº 948/2020, que afastava a obrigação do prestador 

de serviços de reembolsar o consumidor, desde que assegurasse: (a) a remarcação dos 

serviços, reservas ou eventos ou (b) a disponibilização de crédito para uso ou abati-

mento na compra de outros serviços (art. 2º). O crédito poderia ser efetivado no prazo 

de doze meses, contados do encerramento do estado de calamidade pública (previsto 

para 31 de dezembro de 2020). Fora dessas hipóteses e não havendo acordo com o 

consumidor, deveria haver reembolso, no mesmo prazo. A MP foi convertida na Lei 

nº 14.046/2020, que manteve essas inovações, com alguns ajustes. Entre outras coi-

sas, a lei prevê o prazo de dezoito meses para a remarcação dos serviços, reservas e 

eventos adiados, contados da data de encerramento do estado de calamidade pública, 

o que também se aplica caso seja necessário novo adiamento por permanecerem os 

efeitos da emergência de saúde pública. Por fim, a lei esclarece que não cabe indeni-

zação por danos morais em razão de cancelamentos ou adiamentos nos contratos de 

consumo nos setores cultural e turístico, por se tratar de hipótese de caso fortuito ou 

de força maior (art. 5º).

Outra medida de importante repercussão no mercado de consumo diz respeito 

à oferta de crédito. Com o objetivo de expandi-la e de propiciar taxas de juros meno-

res que as do crédito pessoal, o Poder Executivo editou a MP nº 992/2020, que, entre 

outras ações, instituiu o “compartilhamento de alienação fiduciária”. Grosso modo, 

a alienação fiduciária é uma forma de garantia ao agente financeiro que empresta: 

nesta operação, o tomador do empréstimo (devedor) transfere a propriedade de um 

bem de seu patrimônio para o credor (em geral, um banco) até que termine de pagar 

as prestações. Caso elas não sejam pagas na forma estabelecida no contrato, o banco 

pode promover a venda do bem (em leilão, no caso dos bens imóveis) para satisfazer 

seu direito. Essas características reduzem os riscos a que o banco está sujeito, o que 

lhe permite emprestar a juros menores.

Antes da edição da MP, a lei previa a alienação fiduciária para garantir deter-

minado empréstimo, ou seja, até que ele fosse inteiramente liquidado, o bem não po-

deria servir de garantia a outras operações. Ocorre que, à medida que se pagam as 

prestações, abre-se espaço para que o mesmo bem possa garantir outras operações 

financeiras. Essa possibilidade é garantida pelo “compartilhamento” de que trata a 
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MP, o que pode ajudar na recuperação econômica. No momento em que redigimos 

este artigo, a MP nº 992 estava em tramitação na Câmara dos Deputados, não tendo 

sido ainda apreciada.

A Lei nº 14.015/2020 proíbe a interrupção de serviços de água, energia elétrica 

e outros serviços públicos, por falta de pagamento, na sexta-feira, no sábado ou no 

domingo. A lei é resultado da aprovação do PL nº  669/2019, de iniciativa do sena-

dor Weverton Rocha. Na Câmara dos Deputados, foi relatado pelo deputado Eduardo 

Bismarck.

Outro problema que emergiu no período de pandemia diz respeito ao paga-

mento das mensalidades escolares. Por algum período, as aulas foram suspensas, o 

que gerou questionamentos, entre pais e estudantes, acerca da continuidade de pa-

gamentos nos períodos em que as instituições de ensino não estariam prestando os 

serviços regularmente. Em seguida, mesmo com a retomada gradual de aulas a dis-

tância, a situação econômica das famílias foi gravemente afetada, seja por perda de 

vínculos trabalhistas, seja pela redução salarial, o que suscitou demandas no sentido 

de redução percentual das mensalidades.

No âmbito federal, a Lei nº 14.024/2020 concedeu a suspensão das obrigações fi-

nanceiras dos estudantes beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 

no período do estado de calamidade pública. A lei é resultado da aprovação do Projeto 

de Lei nº 1.079/2020, de autoria do deputado Denis Bezerra, relatado, na Câmara dos 

Deputados, pelo deputado Moses Rodrigues.

2.2 Contratos de locação

Os impactos econômicos sobre as famílias e as empresas suscitaram controvér-

sias sobre os contratos de locação. No caso da locação residencial, temia-se que a re-

dução da renda familiar pudesse causar uma onda de despejos, gerando problemas de 

moradia. Do ponto de vista empresarial, falava-se na injustiça de os locatários serem 

obrigados a arcar com o aluguel em uma situação na qual, por ato do Estado (ato do 

príncipe), ficavam impossibilitados de usar o imóvel na forma contratada, em razão 

de medidas que vão do distanciamento social ao lockdown, decretadas em diversas 

localidades do país.

Antes de citar as normas aprovadas durante a pandemia e as proposições em 

tramitação, convém apresentar sucintamente alguns aspectos do contrato de lo-

cação de imóvel urbano e da ação de despejo. Em primeiro lugar, estamos tratando 
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das locações de imóvel urbano, previstas na Lei nº 8.245/1991. É importante escla-

recer que a definição de imóvel urbano não coincide com aquela do direito tributá-

rio, sendo possível que os proprietários de imóveis que recolham ao município o ITR 

(Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural), enquanto locadores, se sujeitem à in-

cidência da Lei nº 8.245/1991. É urbano o imóvel “destinado à habitação do locatário 

e de sua família, ou a sua atividade comercial, industrial ou de prestação de serviço, 

independentemente de sua localização em relação ao perímetro da cidade” (SOUZA, 

2014, p. 14).11 Contudo, há imóveis urbanos que não se sujeitam a essa disciplina.12

Entre as principais formas de dissolução do contrato de locação estão o mútuo 

acordo, a violação de norma legal ou contratual, a falta de pagamento do aluguel e 

demais encargos e quando necessário para a realização de reparações urgentes de-

terminadas pelo Poder Público que não possam ser normalmente executadas com a 

permanência do locatário no imóvel (art. 9º). A perda da garantia (por exemplo, fiança 

e caução) é uma das causas de descumprimento de dever contratual que pode ensejar 

o despejo, caso não seja substituída no prazo legal (art. 40).

Como a locação residencial se relaciona ao direito à moradia, a lei estabelece 

condições especiais a respeito do prazo do contrato e de sua retomada pelo locador. 

Nas locações com prazo igual ou superior a trinta meses, considera-se resolvido o 

contrato após o término do prazo contratual, independentemente de notificação. Se 

o inquilino permanecer por mais de trinta dias na posse do imóvel, sem oposição do 

locador, o contrato é automaticamente prorrogado. Neste caso, o locador pode, a qual-

quer momento, notificar o inquilino para desocupar o imóvel no prazo de trinta dias 

(Lei nº 8.245/1991, art. 46).

Com a finalidade de evitar a celebração de locações residenciais por período 

muito curto, estabeleceu-se a regra segundo a qual o contrato com prazo inferior a 

trinta meses prorroga-se automaticamente, por prazo indeterminado, só podendo 

ser retomado pelo locador nas seguintes hipóteses, previstas no art. 47:

11 Por sua vez, “[r]ústico é o imóvel locado para exploração da terra, ou da pecuária. Nada impede, portanto, 
que no centro de uma cidade se possa celebrar um contrato de locação de um terreno remanescente, desti-
nado à plantação, e que se regerá pelo Estatuto da Terra, por se tratar de imóvel rústico” (SOUZA, 2014, p. 14).

12 Nos termos do parágrafo único do art.  1º da Lei nº  8.245/1991: “Continuam regulados pelo Código 
Civil e pelas leis especiais: a) as locações: 1. de imóveis de propriedade da União, dos Estados e dos 
Municípios, de suas autarquias e fundações públicas; 2. de vagas de garagem ou de espaços para esta-
cionamento de veículos; 3. de espaços destinados à publicidade; 4. em apart-hotéis, hotéis-residência 
ou equiparados, assim considerados aqueles que prestam serviços regulares a seus usuários e como 
tais sejam autorizados a funcionar; b) o arrendamento mercantil, em qualquer de suas modalidades”.
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[...]

I – nos casos do art. 9º;

II – em decorrência de extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel 

pelo locatário estiver relacionada com o seu emprego;

III – se for pedido para uso próprio, de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso 

residencial de ascendente ou descendente que não disponha, assim como seu 

cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio;

IV – se for pedido para demolição e edificação licenciada ou para a realização de 

obras aprovadas pelo Poder Público, que aumentem a área construída, em, no 

mínimo, vinte por cento ou, se o imóvel for destinado à exploração de hotel ou 

pensão, em cinquenta por cento;

V – se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar cinco anos.

Ou seja, se uma locação for celebrada por prazo inferior a dois anos e meio, o 

locador que pretender reaver o imóvel deve comprovar a ocorrência de alguma das 

hipóteses do art. 47, não bastando apontar o escoamento do prazo previsto no con-

trato (VENOSA, 2020).

Exceções semelhantes não ocorrem na locação não residencial, utilizada para 

fins empresariais, embora se assegure ao inquilino, nas hipóteses previstas na lei, o 

direito à renovação (art. 51).

Seguramente, a causa mais importante de despejo, que motiva o legislador a se 

debruçar sobre o tema neste momento, é a falta de pagamento dos aluguéis, direta-

mente relacionada à crise financeira a que os inquilinos estão sujeitos em razão das 

medidas de enfrentamento à pandemia. De qualquer modo, o despejo depende do 

ajuizamento da ação correspondente e da prolação de sentença, o que consome algum 

tempo. No entanto, existem hipóteses em que a lei autoriza o despejo liminar (logo após 

a petição inicial), desde que comprovados documentalmente os fatos e que seja pres-

tada, pelo locador, caução equivalente a três meses de aluguel. Presentes esses requi-

sitos, o juiz pode decretar liminarmente o despejo, desde que se verifique (art. 59, § 1º):

[...]

I – o descumprimento do mútuo acordo (art. 9º, inciso I), celebrado por escrito 

e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado 

prazo mínimo de seis meses para a desocupação, contado da assinatura do ins-

trumento;
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II – o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do con-

trato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia;

III – o término do prazo de locação para temporada, tendo sido proposta a ação 

de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato;

IV – a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo 

com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo o imóvel pessoas não auto-

rizadas por lei;

V – a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com 

o locatário;

VI – o disposto no inciso VI do art. 9º, havendo a necessidade de se produzir re-

parações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam 

ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele 

se recuse a consenti-las;

VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem 

apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato;

VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação 

em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento da notificação comunicando 

o intento de retirada;

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, es-

tando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por 

não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, 

independentemente de motivo.

A Lei nº 14.010/2020 proibiu o despejo liminar para a desocupação do imóvel 
urbano nas hipóteses dos incisos I, II, V, VII, VIII e IX, acima referidos, até o dia 30 

de outubro de 2020. Essa regra, constante do art.  10 da lei, havia sido vetada pelo 

presidente de República ao argumento de que representaria proteção excessiva ao 

devedor em detrimento do locador, o que poderia promover um incentivo ao não pa-

gamento. O veto pretendia proteger “os diversos locadores que dependem do rece-

bimento de aluguéis como forma complementar ou, até mesmo, exclusiva de renda 

para o sustento próprio” (BRASIL, 2020d). Esse veto foi rejeitado pelo Congresso 

Nacional, que manteve a proibição do despejo liminar.

Registre-se a tramitação de projetos que versam sobre o despejo, apensados ao 

Projeto de Lei nº 827/2020, de autoria do deputado André Janones, sob a relatoria do 

deputado Camilo Capiberibe.
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3 Prescrição e decadência

A lei também cuida de matéria de importante repercussão no âmbito contra-

tual: a prescrição e a decadência, institutos que refletem a influência do tempo sobre 

o exercício de direitos (SCHREIBER, 2018). Essas figuras têm importância para além 

do contrato, como no caso da responsabilidade extracontratual (por exemplo, a inde-

nização por dano decorrente de acidente de trânsito ou por dano moral em razão de 

injúria ou difamação, etc.). O não exercício de determinado direito em determinado 

prazo pode ter por resultado a perda da faculdade de exigi-lo de outra pessoa (prescri-

ção) ou a perda do próprio direito (decadência).

Essa privação do exercício do direito ou do próprio direito é justificada, em geral, 

com os seguintes argumentos: a pessoa deve ser diligente na conservação de seus 

interesses, não sendo justificável que o direito tutele a situação daquele que se revela 

displicente (o direito não socorre aos que dormem), e o interesse público de se evitar o 

conflito com outras situações que se consolidam com o passar dos anos (por exemplo, 

uma compra e venda viciada e, portanto, sujeita a anulação, pode ser convalidada).

Os prazos de prescrição e de decadência estão previstos em lei. O art.  206 do 

Código Civil, por exemplo, fixa rol com prazos variados para a generalidade das situa-

ções da vida civil. Na falta de previsão nesse artigo ou em regra específica, o prazo é 

de dez anos (Código Civil, art. 205).

Em algumas hipóteses, o prazo pode ser interrompido, ou seja, volta a ser inte-

gralmente contado. É o que ocorre no caso de protesto de título. Há outras situações 

em que o legislador presume que a pessoa não terá condições para zelar por seus di-

reitos, de modo que o prazo fica suspenso ou impedido, isto é, se já tiver começado a 

fluir, é paralisado; do contrário, não começa a contar. É o que ocorre quando o cre-

dor é menor de dezesseis anos ou funcionário público que passa a servir no exterior 

(Código Civil, art. 198).

Diante da grande incerteza gerada pela pandemia de Covid-19, com a determi-

nação da suspensão do funcionamento de diversos serviços e a realização de quaren-

tena e recomendação de distanciamento social no país – e a consequente dificuldade 

de reunir documentos e proceder para a efetivação de direitos –, a Lei nº 14.010/2020 

prevê que os prazos de prescrição e de decadência permaneceriam suspensos ou im-

pedidos até o dia 30 de outubro de 2020. Em outras palavras, a contagem do prazo 

deverá levar em consideração o período de suspensão (ou impedimento) da nova lei.
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4 Direito de família e sucessões

No âmbito do direito de família, uma das grandes preocupações era a de conci-

liar o interesse de crianças e adolescentes credores de pensão alimentícia com o in-

teresse do pai ou da mãe devedores. Isso porque, havendo condenação ao pagamento 

de determinado valor a título de alimentos (ou de acordo nesse sentido), o descumpri-

mento das prestações pode ensejar a execução judicial pelo rito da prisão: intima-se 

o devedor para pagar no prazo de até três dias e, se isso não ocorrer, expede-se um 

mandado de prisão (Código de Processo Civil, art. 528, § 3º, e art. 911). Essa é uma das 

modalidades da execução de alimentos, podendo o representante da criança ou ado-

lescente, alternativamente, promover a execução pelo rito da execução por quan-
tia certa (com a penhora de bens que, levados a leilão, proporcionarão a quantia da 

dívida).

A prisão do devedor de alimentos, que tem amparo constitucional (CF, art. 5º, in-

ciso LXVII), varia de um a três meses e deve ser cumprida em regime fechado (Código 

de Processo Civil, art. 528, § 4º). Por ser medida extrema, tem caráter mais persuasivo 

que a execução por quantia certa, o que torna mais plausível pagamento voluntário 

e célere. Porém, preocupou-se o legislador com a inconveniência do confinamento 

dos devedores justamente em momento no qual se clama pelo distanciamento social 

para evitar a proliferação de infecções pelo coronavírus. A solução encontrada foi a 

previsão de prisão exclusivamente sob a modalidade domiciliar até 30 de outubro (Lei 

nº 14.010/2020, art. 15).

A recomendação de confinamento social e a realização de trabalho remoto por 

parte da população resultaram no contato direto e permanente entre familiares. 

Desde o início da pandemia, verificou-se aumento considerável de casos de violên-

cia doméstica contra a mulher.13 Com o objetivo de responder a tal problema, assim 

como à violência contra crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, foi 

aprovada a Lei nº 14.022/2020, produto da aprovação do Projeto de Lei nº 1.291/2020, 

13 Colhem-se de entrevista da professora Marlise Matos (coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesqui-
sas sobre a Mulher) ao portal de notícias da Universidade do Estado de Minas Gerais as seguintes 
informações: “‘Todas essas formas de opressão tendem a se acentuar e a se agudizar neste momento 
de confinamento social, onde [as pessoas] estão em contato direto e permanente’, afirmou. [§] Para 
Marlise Matos, o mais preocupante no cenário atual é que há um crescimento de uma violência que já 
alcançava índices preocupantes muito antes da pandemia. Dados da Secretaria Nacional de Políticas 
para Mulheres mostram que, em 2019, sete de cada dez vítimas de feminicídio foram mortas dentro 
de seus lares” (HOLANDA, 2020).
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de autoria conjunta de deputadas de diversos partidos do espectro político,14 tendo 

por primeira signatária a deputada Maria do Rosário. Na Câmara dos Deputados, a 

matéria foi relatada pela deputada Flávia Morais. No que concerne ao direito de fa-

mília,15 a Lei nº 14.022/2020 visa a aperfeiçoar o instrumental legislativo de combate 

a comportamentos abusivos ocorridos em ambiente familiar. Dentre as medidas ins-

tituídas pela lei, estão: (a) a previsão de que são essenciais os serviços de atendimento 

a mulheres em situação de violência doméstica e familiar, além dos crimes previstos 

no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no Estatuto do Idoso (EI) e no Estatuto 

da Pessoa com Deficiência (EPD); (b) a proibição da suspensão de prazos processuais 

para a apreciação de medidas protetivas; (c) a possibilidade do registro eletrônico de 

violência doméstica e familiar contra a mulher e de crimes previstos no ECA, no EI 

e no EPD; (d) na impossibilidade de manutenção do atendimento das demandas, a 

previsão de atendimento presencial mínimo que atenda a situações especificadas; (e) 

a faculdade de a vítima de violência doméstica e familiar solicitar as medidas proteti-

vas de urgência por dispositivos de comunicação online; (f) a prorrogação automática 

das medidas de protetivas durante o estado de emergência em saúde estabelecido 

pela Lei nº 13.979/2020.

Ainda no que diz respeito à violência doméstica e familiar contra a mulher, a 

Câmara dos Deputados aprovou, em julho, o Projeto de Lei nº 1.444/2020, de autoria 

da deputada Alice Portugal16 e relatado pela deputada Natália Bonavides, que tem o 

objetivo de estabelecer “medidas excepcionais de proteção à mulher e a seus depen-

dentes [...] durante a emergência de saúde pública”. O projeto aguarda deliberação no 

Senado Federal.

A proposição reforça que, diante de risco atual ou iminente à vida ou à integri-

dade física da mulher ou de dependente, deve o agressor ser afastado do lar ou do 

14 Além da primeira signatária, Professora Rosa Neide, Margarida Salomão, Mariana Carvlaho, 
Luizianne Lins, Gleisi Hoffmann, Dra. Soraya Manto, Professora Marcivania, Luiza Erundina, Talíria 
Petrone, Clarissa Garotinho, Sâmia Bomfim, Lídice da Mata, Luisa Canziani, Margarete Coelho, Tereza 
Nelma, Soraya Santos, Marília Arraes, Patrícia Ferraz, Marina Santos, Fernanda Melchionna, Dulce 
Miranda, Leda Sadala, Paula Belmonte, Tabata Amaral, Benedita da Silva, Natália Bonavides, Perpétua 
Almeida, Erika Kokay, Flávia Arruda e Professora Dorinha Seabra Rezende.

15 Outras disposições constam da lei, de natureza penal ou administrativa.

16 Tramitaram em apenso a esse projeto o PL nº 1.458/2020, da deputada Erika Kokay; o PL nº 1.930/2020, 
do deputado Alexandre Frota; o PL nº 2.013/2020, da deputada Alice Portugal; o PL nº 2.762/2020, da 
deputada Paula Belmonte; o PL nº 2.960/2020, dos deputados Denis Bezerra e Lídice da Mata; o PL 
nº 3.223/2020, da deputada Professora Dayane Pimentel; o PL nº 3.423/2020, da deputada Lauriete, e 
o PL nº 3.505/2020, da deputada Rosana Valle.
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local de convivência,17 esclarecendo que, na impossibilidade do afastamento, o Poder 

Público deve acolher a ofendida e seus dependentes em centros de atendimento inte-

gral e multidisciplinar, casas-abrigo ou em abrigos institucionais.

O PL nº 1.444/2020 pretende promover celeridade procedimental nos casos de 

crimes cometidos durante o período de emergência em saúde pública: 24 horas para 

que a autoridade remeta o expediente ao juiz; o mesmo prazo para que o juiz decida 

sobre as medidas de urgência,18 além da possibilidade de se decretar a realização de 

visitas periódicas da polícia no domicílio da mulher em situação de violência domés-

tica. O projeto pretende assegurar recursos emergenciais para o funcionamento dos 

centros de atendimento e sua ampliação emergencial no caso de insuficiência de 

vagas. Por fim, pretende-se alterar a Lei do Auxílio Emergencial (Lei nº 13.982/2020), 

para conferir à mulher em situação de violência doméstica duas cotas do auxílio por, 

no mínimo, dois meses.

É sempre importante lembrar que a violência doméstica e familiar contra a mu-

lher não se restringe à violência física, abrangendo também a violência psicológica, a 

sexual, a patrimonial e a moral.19

Também aguarda a deliberação do Senado Federal o Projeto de Lei nº 2.801/2020, 

que visa a estabelecer a natureza alimentar do auxílio emergencial, proibindo sua 

17 A medida consta da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006, com redação dada pela Lei nº 13.827/2019), 
art. 12-C.

18 O prazo na Lei Maria da Penha é de 48 horas em ambos os casos (art. 12, III, e art. 18).

19 Confiram-se, a propósito, as definições constantes do art. 7º da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006): 
“São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: I – a violência física, en-
tendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal; II – a violência psico-
lógica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima 
ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas 
ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, ma-
nipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de 
sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio 
que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; III – a violência sexual, entendida 
como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não 
desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a 
utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo 
ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, 
suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos; 
IV – a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, 
destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, va-
lores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; V – a 
violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria”.
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penhora, bloqueio ou desconto para o pagamento de dívidas, exceto no caso de pen-

são alimentícia. O projeto, de autoria dos deputados Efraim Filho, Alexandre Leite e 

Luís Miranda, relatado pelo deputado Aureo Ribeiro, foi aprovado pela Câmara dos 

Deputados em julho.20

No direito das sucessões, a Lei nº 14.010/2020 flexibilizou os prazos para o ajui-

zamento da ação de inventário e para a sua conclusão (art. 16). Quando falece uma 

pessoa, os herdeiros têm o prazo de sessenta dias para deflagrar o processo de inven-

tário, sob pena de multa (Código de Processo Civil, art. 611). Considerando a neces-

sidade de juntar certidões e documentos perante os mais diversos entes públicos e 

privados e as dificuldades de tomar essas providências em situação de interdição ou 

restrição do funcionamento de vários serviços, houve por bem o legislador prorrogar 

esse prazo. Assim, para as mortes ocorridas a partir de 1º de fevereiro de 2020, o prazo 

de sessenta dias somente começará a correr a partir do dia 30 de outubro.

A Lei nº 14.010/2020 suspende o prazo para a conclusão do inventário. Em tem-

pos normais, o inventário deve ser concluído em doze meses, prazo que fica suspenso 

de 1º de fevereiro até 30 de outubro.

5 Reuniões e assembleias

A recomendação ou imposição (em alguns momentos e em determinadas lo-

calidades) de isolamento social levantou questionamentos acerca de atos jurídicos 

que dependem de decisão conjunta, em assembleia. É o que ocorre, por exemplo, nos 

casos de destituição de administradores ou de alteração de estatutos nas associações, 

prevista no art. 59 do Código Civil,21 e na assembleia anual de sócios das sociedades 

20 Convém lembrar que as instituições financeiras não podem “efetuar descontos ou compensações que 
impliquem a redução do valor do auxílio emergencial, a pretexto de recompor saldos negativos ou de 
saldar dívidas preexistentes do beneficiário” (Lei nº 13.982/2020, art. 2º, § 13), regra também válida 
para o auxílio emergencial residual (no valor de R$ 300) até dezembro de 2020 (Medida Provisória 
nº 1.000/2020, art. 7º, § 1º).

21 “Art. 59. Compete privativamente à assembleia geral: I – destituir os administradores; II – alterar o 
estatuto. Parágrafo único. Para as deliberações a que se referem os incisos I e II deste artigo é exigido 
deliberação da assembleia especificamente convocada para esse fim, cujo quorum será o estabelecido 
no estatuto, bem como os critérios de eleição dos administradores.”
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limitadas, prevista no art. 1.078 do mesmo código, que deve ser realizada em até qua-

tro meses após o término do exercício social.22

A Lei nº 14.010/2020 esclareceu que as restrições à realização de reuniões, es-

tabelecidas pelas autoridades locais, devem ser observadas pelas associações, socie-

dades e fundações (art. 4º). Além disso, permitiu a realização de assembleias em meio 

eletrônico, ainda que não haja previsão expressa nos atos constitutivos da pessoa ju-

rídica (art. 5º).

A observância das restrições de reunião, constante do art.  4º da Lei 

nº 14.010/2020, foi vetada pelo presidente da República ao argumento de que a maté-

ria relativa às sociedades já havia sido tratada pela Medida Provisória nº 931/2020.23 

No entanto, o veto foi rejeitado e o dispositivo foi promulgado no dia 8 de setembro 

de 2020. No intervalo entre a promulgação da Lei nº 14.010/2020 e a rejeição do veto 

presidencial, foi promulgada outra lei, com conteúdo similar, decorrente da conver-

são da MP nº 931/2020, a Lei nº 14.030/2020. Esta lei prevê o prazo de sete meses após 

o término do exercício social para a realização da assembleia de que trata o art. 1.078 

do Código Civil, considerando sem efeito a disposição do contrato social que preveja 

prazo inferior. A lei prorroga o mandato dos administradores e membros do conselho 

fiscal que se encerrarem antes da realização da assembleia de sócios: a prorrogação 

dura até a realização da assembleia no novo prazo. Autoriza, ainda, a participação e 

votação de sócio a distância.24 Essas previsões já constavam da MP nº 931/2020.

22 “Art. 1.078. A assembleia dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos quatro meses 
seguintes ao término do exercício social, com o objetivo de: I – tomar as contas dos administradores 
e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico; II – designar administradores, 
quando for o caso; III – tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia. [...].”

23 O art. 4º da MP nº 931/2020 dispunha: “Art. 4º A sociedade limitada cujo exercício social se encerre 
entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de março de 2020 poderá, excepcionalmente, realizar a assembleia 
de sócios a que se refere o art. 1.078 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil no prazo 
de sete meses, contado do término do seu exercício social. § 1º Disposições contratuais que exijam a 
realização da assembleia de sócios em prazo inferior ao estabelecido no caput serão consideradas sem 
efeito no exercício de 2020. § 2º Os mandatos dos administradores e dos membros do conselho fiscal 
previstos para se encerrarem antes da realização da assembleia de sócios nos termos previstos no 
caput ficam prorrogados até a sua realização”.

24 O art. 10 da Lei nº 14.030/2020 acrescentou o art. 1.080-A ao Código Civil, com a seguinte redação: 
“O sócio poderá participar e votar a distância em reunião ou em assembleia, nos termos do regula-
mento do órgão competente do Poder Executivo federal. Parágrafo único. A reunião ou a assembleia 
poderá ser realizada de forma digital, respeitados os direitos legalmente previstos de participação e de 
manifestação dos sócios e os demais requisitos regulamentares”.
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Assim como a Lei nº 14.010/2020, a Lei nº 14.030/2020 determina a observân-

cia das restrições às reuniões de associações, fundações e sociedades, determinadas 

por autoridades locais, além de prorrogar em até sete meses o prazo de realização de 

assembleia geral e a duração do mandato de dirigentes. Também autoriza a realização 

de assembleias em meio eletrônico, independentemente de previsão em estatuto ou 

no contrato social. Além disso, contém disposições específicas sobre sociedades por 

ações e sociedades cooperativas.

Situação similar ocorre nos condomínios: não havendo previsão na convenção 

condominial sobre as reuniões virtuais, era necessário amparo jurídico para que fosse 

viável sua realização nesta modalidade, o que foi feito no art. 12 da Lei nº 14.010/2020. 

A assembleia virtual em caráter emergencial pode ocorrer até o dia 30 de outubro de 

2020 para a destituição do síndico que praticar irregularidades, não prestar contas ou 

não administrar convenientemente o condomínio; para a aprovação do orçamento 

das despesas e da prestação de contas; para eleger o sucessor do síndico em exercício 

e para a alteração do regimento interno. Nos condomínios em que não for possível 

realizar assembleia virtual, a lei estabeleceu a prorrogação dos mandatos de síndico 

até o dia 30 de outubro de 2020.

O Projeto de Lei nº 1.179/2020 (que deu origem à Lei nº 14.010/2020) continha 

dispositivo que autorizava o síndico a restringir a utilização de áreas comuns para evi-

tar a contaminação pelo coronavírus, além de atribuir-lhe a competência para res-

tringir ou proibir a realização de reuniões ou festividades, inclusive nas áreas de 

propriedade exclusiva dos condôminos (art.  11). O dispositivo, polêmico, foi vetado 

pelo presidente da República, que argumentou o seguinte: “conceder poderes excep-

cionais para os síndicos suspenderem o uso de áreas comuns e particulares retira a 

autonomia e a necessidade das deliberações por assembleia, em conformidade com 

seus estatutos, limitando a vontade coletiva dos condôminos”. O veto foi mantido pelo 

Congresso Nacional.

6 Outras matérias

As medidas apresentadas incidem sobre situações comuns da vida do brasileiro. 

Não foram, contudo, as únicas a serem objeto de análise da Câmara dos Deputados 

neste período de pandemia. Outras de menor relevo ou que exigem análise específica 
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também foram deliberadas, de modo que apresentamos de forma breve algumas 

delas.

Constam da Lei nº 14.010/2020 a suspensão dos prazos de usucapião (aquisição 

da posse de bem móvel ou imóvel durante determinado período, observados outros 

requisitos legais) entre 12 de junho e 30 de outubro de 2020 (art. 10); regras sobre di-

reito da concorrência (art. 14) e sobre a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais (LGPD – Lei nº 13.709/2018).

Como já mencionado, a Lei nº 14.030/2020 contém disposições sobre as socieda-

des anônimas e as sociedades cooperativas.

A MP nº 966/2020 previa que, em determinadas situações, os agentes públicos 

seriam isentos de responsabilidade civil pela prática de atos relacionados ao enfren-

tamento da emergência de saúde pública ou do combate aos efeitos econômicos e so-

ciais decorrentes da pandemia de Covid-19. Seriam responsabilizados (isto é, teriam 

de restituir aos cofres públicos os prejuízos causados) apenas os agentes cuja con-

duta fosse dolosa ou caracterizada como “erro grosseiro”. Na exposição de motivos, 

apresentava-se o seguinte fundamento para a adoção dessa política:

[...] para que os gestores possam continuar guiados apenas por dois objetivos – 

salvar vidas e evitar um colapso econômico do País –, é necessário que tenham 

um altíssimo grau de segurança jurídica. É preciso que suas decisões mais im-

pactantes, tomadas de boa-fé e voltadas para esses objetivos, sejam livres das 

amarras futuras de processos de responsabilização. É preciso que o gestor saiba 

que, especialmente nessa situação, não deve temer que suas ações sejam con-

fundidas com as práticas ilegais daqueles que eventualmente se aproveitarem 

do momento para corromper. (BRASIL, 2020b)

Contra a MP foram propostas ações diretas de inconstitucionalidade. O Su-

premo Tribunal Federal conferiu ao texto interpretação conforme a Constituição, fi-

xando as seguintes teses:

1. Configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação ao direito 

à vida, à saúde, ao meio ambiente equilibrado ou impactos adversos à econo-

mia, por inobservância: (i) de normas e critérios científicos e técnicos; ou (ii) dos 

princípios constitucionais da precaução e da prevenção. 2. A autoridade a quem 

compete decidir deve exigir que as opiniões técnicas em que baseará sua decisão 
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tratem expressamente: (i) das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis 

à matéria, tal como estabelecidos por organizações e entidades internacional e 

nacionalmente reconhecidas; e (ii) da observância dos princípios constitucio-

nais da precaução e da prevenção, sob pena de se tornarem corresponsáveis por 

eventuais violações a direitos. (BRASIL, 2020c)

A MP nº 966/2020 perdeu a eficácia, pois transcorreu o prazo de 120 dias sem 

apreciação pelo Congresso Nacional.

7	 Considerações	finais

As diferentes necessidades nascidas por ocasião da situação excepcional da pan-

demia foram objeto de inúmeras intervenções da Câmara dos Deputados. A legislação 

emergencial tratou de diversos aspectos da vida privada, e novas matéria continuam 

a ser analisadas, na medida em que se verificam novos problemas e os diferentes efei-

tos produzidos tanto pela pandemia de Covid-19 quanto pelas medidas destinadas a 

seu enfrentamento.

Observa-se que, mesmo remotamente, a Câmara dos Deputados tem se debru-

çado sobre os mais diversos temas, havendo produção considerável no que concerne 

ao direito privado. A pandemia não impediu a atividade dos parlamentares, cujo pro-

tagonismo e influência sobre as questões candentes que se apresentavam se eviden-

ciou pela profusão de normas promulgadas e de matérias discutidas.
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1 Introdução

O enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2) tem reflexos 

não apenas na saúde das populações, mas também na economia dos países afetados. 

Em atenção a recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), para tentar 

conter a rápida contaminação pela Covid-19, medidas de distanciamento social, qua-

rentena ou mesmo lockdown foram implementadas para preservar a vida das popu-

lações e evitar o colapso de seus sistemas de saúde.

No Brasil, estados e municípios adotaram algumas dessas medidas de conten-

ção. Em consequência, a atividade produtiva foi fortemente impactada pela abrupta 

queda na circulação de pessoas, bens e serviços. Os efeitos adversos decorrentes da 

suspensão da atividade econômica se refletiram fortemente na vida de todas as pes-

soas, mas recaíram de forma mais contundente sobre a população mais vulnerável, 

como trabalhadores informais, domésticos, pequenos comerciantes, autônomos, ou 

seja, aqueles com renda mais flutuante e mais suscetíveis às oscilações no mercado de 

trabalho, que guardam estreita relação com a dinâmica da economia.

A escassez de recursos financeiros, por sua vez, compromete sobremaneira a 

sobrevivência das pessoas e de suas famílias, que de um momento para outro dei-

xaram de ter acesso a direitos básicos, como o direito fundamental à alimentação. 

Igualmente, a diminuição da renda também tem reflexos em todo o sistema de se-

guridade social, especialmente na previdência, sua vertente contributiva, e na assis-

tência social, que deve ser provida a quem dela necessitar, independentemente de 

contribuição.

O Congresso Nacional, atento às demandas da sociedade brasileira em um mo-

mento tão crítico, aprovou com a necessária celeridade diversas medidas tendentes a 

mitigar os efeitos da pandemia na vida e na organização socioeconômica do país. No 

conjunto das leis aprovadas nesse período, algumas são atinentes à assistência social 

e visam fundamentalmente amparar os cidadãos que mais necessitam da proteção 

social estatal, em um momento de acentuada vulnerabilidade, assim como munir os 

executores da política socioassistencial de recursos suficientes para dar conta desse 

imenso desafio. Igualmente, no âmbito previdenciário, foram adotadas medidas de 

proteção aos segurados, em particular àqueles incapacitados temporariamente ao 

trabalho, bem como iniciativas de apoio e alívio financeiro aos municípios por meio 

da suspensão do pagamento de dívidas e encargos previdenciários.
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Neste artigo, descrevem-se as principais medidas legislativas aprovadas duran-

te a pandemia atinentes à assistência social e previdência social, com o intuito de 

mitigar consequências adversas decorrentes do enfrentamento da Covid-19. Na pri-

meira seção, expõem-se as medidas na área de assistência social. Na segunda, as me-

didas de caráter previdenciário. Na terceira parte, são feitas considerações gerais 

sobre as perspectivas abertas a partir das intervenções legislativas aprovadas e san-

cionadas, apresentando-se avaliações acerca do impacto dessas medidas no cenário 

socioeconômico pós-pandemia. Por último, são feitas as considerações finais, siste-

matizando os principais temas desenvolvidos.

2 Assistência social – legislação federal aprovada 
durante a pandemia da Covid-19

No âmbito da assistência social, foi aprovada pelo Congresso Nacional a se-

guinte norma legal para enfrentamento dos efeitos decorrentes da Covid-19 na vida 

dos cidadãos em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica e na prestação de 

serviços socioassistenciais: Lei nº 13.982/2020, com as alterações promovidas pela Lei 

nº 13.998/2020; Lei nº 14.018/2020 e Lei nº 14.028/2020.

Na sequência, apresentamos breve síntese do contexto e do conteúdo das re-

feridas leis. Quando oportuno, serão acrescentados dados e análises sobre os temas.

2.1	 Lei	nº 13.982/2020	(com	alterações	promovidas	pela	Lei	
nº 13.998/2020)

Houve vários efeitos decorrentes da suspensão da atividade econômica du-

rante a emergência sanitária do novo coronavírus, tais como a interrupção da presta-

ção de serviços e do funcionamento do comércio e da indústria; a impossibilidade de 

geração de renda por autônomos; e a perda significativa de empregos formais. Esses 

elementos trouxeram como consequência imediata a redução drástica da renda de 

milhões de trabalhadores brasileiros.

Conquanto os indicadores econômicos antes da pandemia não fossem animado-

res – dado o período recessivo recente decorrente do baixo crescimento do Produto 

Interno Bruto (PIB), o aumento da informalidade, que em novembro de 2019 chegou 

a 41,4% da força de trabalho ocupada no país, segundo o IBGE (2020) e a elevada 
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desigualdade de renda –, acabou sendo a pandemia que trouxe à tona a necessidade 

de uma ação imediata do Estado brasileiro para garantir que um considerável contin-

gente de brasileiros tivesse condições mínimas de sobrevivência ao menos durante o 

período de emergência sanitária.

Ainda em março de 2020, quando o número de casos começou a crescer e foram 

adotadas as primeiras medidas de contenção por estados e municípios, a Câmara dos 

Deputados apreciou o Projeto de Lei nº 9.236/2017, de autoria do deputado Eduardo 

Barbosa, que propunha modificações à Lei nº 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência 

Social – Loas). Na tramitação da proposição, veio a Plenário a discussão sobre a criação 

de auxílio emergencial para garantia de maior proteção social aos trabalhadores em 

situação de maior vulnerabilidade socioeconômica durante o período de enfrenta-

mento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus (Covid-19).

Após intensa negociação, chegou-se a um consenso sobre o valor e os requisitos 

para concessão do apoio financeiro, tendo sido a referida proposição aprovada em 26 

de março de 2020. Apreciado pelo Plenário do Senado Federal no dia 30 do mesmo 

mês, o citado projeto de lei transformou-se na Lei nº 13.982/2020.

O art.  2º da Lei nº  13.982/2020 cria auxílio emergencial no valor de R$  600 

mensais, com vigência inicial de três meses, a ser pago ao trabalhador que cumpra 

cumulativamente determinados requisitos legais. Consoante o dispositivo, consti-

tuem público-alvo do auxílio emergencial: pessoas inscritas no Cadastro Único de 

Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único); beneficiários do Programa 

Bolsa Família (PBF); trabalhadores informais; autônomos; microempreendedores in-

dividuais (MEI); desempregados que não estejam recebendo o seguro-desemprego; 

trabalhador intermitente inativo (art. 2º, II, III, IV e VI).

Igualmente, a lei já especifica as pessoas que não têm direito ao referido apoio 

financeiro, a saber: as pessoas menores de 18 anos de idade, à exceção das mães 

adolescentes cujo direito foi assegurado a partir de alteração promovida pela Lei 

nº 13.998/2020; o titular de benefício previdenciário ou assistencial ou beneficiário do 

seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, excetuando-

-se o PBF; os empregados formais, definidos como os empregados com contrato de tra-

balho formalizado nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e todos os 

agentes públicos, independentemente da relação jurídica, inclusive os ocupantes de 

cargo ou função temporários ou de cargo em comissão de livre nomeação e exonera-

ção e os titulares de mandato eletivo (art. 2º, caput, I, II, III, e § 5º).
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No tocante ao critério de renda para acesso ao auxílio emergencial, a lei em tela 

estipula que terão direito aqueles com renda familiar mensal dividida por pessoa do 

grupo familiar de até meio salário mínimo (R$ 522,50) ou renda familiar mensal total 

de até três salários mínimos (R$  3.135) desde que, no ano de 2018, não tenham re-

cebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Igualmente, a lei detalha os 

aspectos a serem considerados no cálculo da renda per capita familiar, assim como 

dispõe sobre os rendimentos que não serão incluídos nessa averiguação e sobre as 

fontes de informação da renda que serão consideradas para efeito de concessão do 

apoio financeiro.

Além disso, no art. 2º da Lei nº 13.092/2020 estão enumerados outros critérios a 

serem observados para fins de elegibilidade ao auxílio emergencial. Efetivamente, o 

recebimento do auxílio emergencial está limitado a dois membros da mesma família; 

o auxílio emergencial substitui automaticamente o benefício do Bolsa Família, se for 

financeiramente mais vantajoso para o beneficiário; a mulher provedora de família 

monoparental tem direito a receber duas cotas do auxílio; o auxílio emergencial será 

pago em três prestações mensais, por instituições financeiras públicas federais (no 

caso, tal incumbência coube à Caixa Econômica Federal); o pagamento pode ocorrer 

por meio de conta do tipo poupança social digital, de abertura automática em nome 

dos beneficiários, para a qual não se exigirá apresentação de documentos; não po-

derão ser cobradas tarifas de manutenção da conta bancária, assim como não será 

emitido cartão físico, cheques ou ordens e pagamento para sua movimentação.

2.1.1	 Lei	nº 13.998/2020

Por oportuno, cabe destacar a aprovação do Projeto de Lei nº 873/2020, de auto-

ria do senador Randolfe Rodrigues, transformado na Lei nº 13.998/2020, que alterou 

alguns dispositivos da Lei nº 13.982/2020, notadamente no que se refere ao auxílio 

emergencial.

Em síntese, com as alterações promovidas pela Lei nº  13.998/2020, inseriu-se 

previsão de acesso ao auxílio emergencial a mães adolescentes, ou seja, menores de 

18 anos; incluiu-se previsão de que, se o beneficiário do auxílio emergencial rece-

ber, no ano-calendário de 2020, outros rendimentos tributáveis, em valor superior 

ao valor da primeira faixa da tabela progressiva anual do Imposto de Renda Pessoa 

Física, deverá declarar e acrescentar ao imposto devido o valor do referido auxí-

lio; disciplinou que, nas situações em que for mais vantajoso, o auxílio emergencial 
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substituirá, temporariamente e sem necessidade de solicitação prévia, o benefício do 

Bolsa Família, ainda que haja um único beneficiário no grupo familiar.

A alteração relativa à devolução do valor do auxílio juntamente com a declara-

ção do imposto de renda de 2021 decorria da intenção de revogar o critério do texto 

original da Lei nº 13.982/2020, que excluía aqueles que, no ano de 2018, obtiveram 

rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Essa revogação, no entanto, foi ve-

tada, mas a exigência de devolução do auxílio mencionada foi sancionada e promul-

gada.

A parte do projeto aprovado que determinava não ser o recebimento de benefí-

cios decorrente do Programa Bolsa Família impeditivo para o recebimento do auxílio 

emergencial, sendo possível receber um auxílio emergencial e as transferências de 

renda do PBF, a depender da configuração e da renda familiar, foi vetada pelo presi-

dente da República, não vindo a ser promulgada essa regra.

2.1.2 Outras medidas de proteção social promovidas pela Lei 
nº 13.982/2020

Importa registrar que a Lei nº  13.982/2020 também promoveu alterações na 

Loas, introduzindo algumas medidas com vigência limitada e outras sem limitação 

temporal.

O art. 1º daquela lei alterou o § 3º do art. 20 da Loas, para prever que o limite da 

renda familiar mensal per capita, para fins de recebimento do Benefício de Prestação 

Continuada (BPC) é de um quarto do salário mínimo, até 31 de dezembro de 2020.

Essa mudança veio em um contexto de tentar resolver e harmonizar o problema 

gerado pela aprovação, pelo Congresso Nacional, de um novo critério de meio salá-

rio mínimo mensal per capita, em razão da derrubada do veto que resultou na edi-

ção da Lei nº 13.891/2020 e da decisão do STF, na Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental (ADPF) nº 662, que suspendeu a validade da norma. Foi então 

que o Parlamento aprovou, já em meio aos esforços de enfretamento da pandemia 

de Covid-19 e seus efeitos sobre a economia e a renda dos trabalhadores, uma redu-

ção do referido critério para um quarto do salário mínimo, com vigência até o final de 

2020, quando então voltaria a vigorar o critério de meio salário mínimo. Todavia, o 

veto presidencial ao inciso II do § 3º do art. 20 da Loas, que estabelecia a vigência dessa 

previsão a partir do ano de 2021, criou um vácuo legislativo que pode comprometer 
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a concessão e manutenção do Benefício de Prestação Continuada de milhões de ido-

sos e pessoas com deficiência.

Ademais, foram incorporados dois dispositivos (§§ 14 e 15) ao mencionado art. 20 

da Lei nº 8.742/1993. O § 14 prevê a exclusão, do cômputo da renda familiar per capita, 

de benefício de prestação continuada ou o benefício previdenciário no valor de até 

um salário mínimo concedido a idoso acima de 65 anos de idade ou pessoa com defi-

ciência, para fins de concessão do benefício de prestação continuada a outro idoso ou 

pessoa com deficiência da mesma família. Por seu turno, o § 15 assevera que o bene-

fício de prestação continuada será devido a mais de um membro da mesma família, 

desde que atendidos os requisitos exigidos naquela lei. Ressalte-se que a vigência dos 

dispositivos mencionados não possui limitação temporal.

Além disso, a Lei nº  13.982/2020 incorporou à Loas o art.  20-A, que prevê – 

em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 

nº 6/2020 e da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus – que o cri-

tério de aferição da renda familiar mensal per capita previsto no inciso I do § 3º do 

art. 20 possa ser estendido para até meio salário mínimo, considerando-se outros fa-

tores estabelecidos no referido dispositivo.

O art.  3º do citado diploma autorizou para o INSS a antecipação do valor de 

R$ 600, mesmo valor do auxílio emergencial de que trata o art. 2º, no período com-

preendido entre abril e junho de 2020, para as pessoas com deficiência ou idosas que 

requereram o BPC e ainda aguardavam a análise administrativa do pedido. Vale des-

tacar que esses valores antecipados serão deduzidos dos valores devidos desde a data 

do requerimento, em caso de deferimento do pedido ao amparo assistencial (art. 3º, 

parágrafo único).

O período de vigência dessa medida, incialmente fixado para três meses (abril, 

maio e junho), foi prorrogado pelo Decreto nº 10.413/2020 até 31 de outubro de 2020, 

isto é, por mais quatro meses, totalizando sete meses de vigência da regra de anteci-

pação do BPC.

Acrescente-se que a lei em tela dispõe sobre a possibilidade de prorrogação, pelo 

Poder Executivo, do período de três meses de pagamento do auxílio assistencial, an-

tecipação de parcela do BPC ou do auxílio-doença, durante o período de enfrenta-

mento da emergência sanitária do coronavírus, definida pela Lei nº 13.979/2020.
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2.1.3	 Medida	Provisória	nº 1.000/2020

Com base na autorização contida no art. 6º da Lei nº 13.982/2020, o Poder Exe-

cutivo editou o Decreto nº 10.412/2020, que alterou o Decreto nº 10.316/2020, para 

prorrogar o período de pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 por mais dois 

meses (julho e agosto de 2020).

Todavia, considerando a continuidade da pandemia, seus efeitos sobre a ativi-

dade produtiva e a lenta recuperação da economia, que afeta sobremaneira a renda 

dos trabalhadores mais vulneráveis e que mais necessitam da proteção social estatal, 

o Poder Executivo editou a Medida Provisória nº 1.000/2020, em que institui auxí-

lio emergencial residual, até 31 de dezembro de 2020, a ser pago em até quatro parce-

las mensais no valor de R$ 300 ao trabalhador beneficiário do auxílio emergencial de 

que trata o art. 2º da Lei nº 13.982/2020, desde que o beneficiário atenda aos requisi-

tos para sua concessão.

Para recebimento do auxílio emergencial residual, não é necessária a apresen-

tação de requerimento, porquanto o benefício será pago de forma subsequente à últi-

ma parcela do auxílio emergencial instituído pelo art. 2º da citada Lei nº 13.982/2020.

Contudo, a MP inova ao estabelecer critérios diferenciados para concessão do 

auxílio emergencial residual, que não será devido à pessoa que:

a) tenha vínculo de emprego formal ativo adquirido após o recebimento do au-

xílio emergencial;

b) tenha obtido benefício previdenciário ou assistencial ou benefício do seguro-

-desemprego ou de programa de transferência de renda federal após o recebimento 

do auxílio emergencial, à exceção do Bolsa Família;

c) seja residente no exterior;

d) no ano de 2019, tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70;

e) tinha, em 31 de dezembro de 2019, a posse ou a propriedade de bens ou direi-

tos, incluída a terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil;

f) no ano de 2019, tenha recebido rendimentos isentos, não tributáveis ou tribu-

tados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil;

g) tenha sido incluída, no ano de 2019, como dependente de declarante do Im-

posto sobre a Renda da Pessoa Física na condição de cônjuge ou companheiro com o 

qual o contribuinte tenha filho – ou com o qual conviva há mais de cinco anos – ou 

filho ou enteado com menos de 21 anos de idade ou com menos de 24 anos de idade, 
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desde que esteja matriculado em estabelecimento de ensino superior ou de ensino 

técnico de nível médio;

h) esteja presa em regime fechado; e

i) possua indicativo de óbito nas bases de dados do governo federal, na forma do 

regulamento.

Além disso, a referida medida provisória dispõe que o valor do auxílio emer-

gencial residual devido à família beneficiária do Programa Bolsa Família (PBF) será 

calculado pela diferença entre o valor total previsto para a família a título do au-

xílio emergencial residual e o valor previsto para a família na soma dos benefícios 

financeiros de que tratam os incisos I a IV do caput do art. 2º da Lei nº 10.836/2004. 

Se o valor da soma dos benefícios do PBF for igual ou maior que o valor do auxílio 

emergencial residual a que tem direito, os valores serão pagos apenas aos benefícios 

do programa.

Cabe destacar, ainda, a previsão de que não são considerados empregados for-

mais, para fins de elegibilidade ao auxílio emergencial residual, os empregados que 

deixaram de receber remuneração há três meses ou mais, ainda que possuam con-

trato de trabalho formalizado nos termos do disposto na Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943.

2.2	 Lei	nº 14.018/2020

Os idosos, um dos públicos-alvo da política pública de assistência social, consti-

tuem um dos segmentos populacionais mais vulneráveis no contexto da pandemia 

do coronavírus (Sars-CoV-2). Pesquisas demonstram que, por conta de comorbidades 

decorrentes da idade avançada, as pessoas contaminadas nessa faixa etária tendem 

a desenvolver a forma grave da doença, com muitos casos evoluindo para o óbito. 

Estudo desenvolvido por ZHOU et al. (2020) aponta que a letalidade aumenta linear-

mente com a idade, sendo de 3,6% na faixa etária entre 60 e 69 anos, de 8% entre 70 e 

79 anos e de 14,8%, para aqueles com 80 anos ou mais.

No Brasil, resta confirmada a tendência de outros países, qual seja, a maioria dos 

óbitos decorrentes da contaminação pelo coronavírus é de idosos. De acordo com a 

Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, quando o país atingiu a marca de 

cem mil mortos pela Covid-19, verificou-se que 75% das vítimas eram pessoas idosas 

(SBGG, 2020).
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A situação se torna ainda mais dramática para aqueles residentes em Institui-

ções de Longa Permanência para Idosos (Ilpis). Segundo a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), mais de 50% das mortes por Covid-19 na Europa ocorreram em unida-

des geriátricas (OMS, 2020). A idade avançada, que contribui para maior fragilização 

do idoso; a ocorrência de doenças crônicas e comorbidades; a dificuldade de distan-

ciamento social nessas unidades, seja entre os residentes ou por conta da necessidade 

de cuidado de terceiros, são fatores que agravam esse quadro.

Ademais, considerando que, no Brasil, o funcionamento das Ilpis depende, em 

larga medida, de doações e do trabalho voluntário e gratuito, a pandemia limitou so-

bremaneira o fornecimento desse tipo de apoio, por conta da queda abrupta da renda 

de milhares de pessoas e de empresas e da necessidade de distanciamento social e de 

outras medidas de contenção, para desacelerar a disseminação da doença. Em conse-

quência, os custos para manutenção das estruturas e serviços de cuidado provavel-

mente sofrerão elevação, especialmente por conta do maior gasto com material de 

higiene, máscaras, contratação de cuidadores, etc.

Para mitigar a gravidade da situação enfrentada pelas Ilpis no contexto da 

pandemia, as deputadas Leandre e Carmem Zanoto apresentaram o Projeto de Lei 

nº 1.188/2020, com previsão de prestação de auxílio financeiro pela União às Ilpis, no 

exercício de 2020, em razão do enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19).

De acordo com a proposta, os recursos financeiros para enfrentamento dos efei-

tos da emergência sanitária, no montante de até R$  160 milhões, poderiam advir, 

entre outros, do Fundo Nacional do Idoso, inclusive do saldo remanescente de exer-

cícios anteriores. A proposição estabelece que a integralidade do valor repassado às 

instituições deva ser utilizada em favor da pessoa idosa e que os recursos sejam di-

recionados, preferencialmente, para compra de insumos para garantia da higiene 

de residentes e profissionais; compra de medicamentos, adequação dos espaços para 

cumprir as regras de distanciamento social e em ações de prevenção e de controle da 

infecção dentro das Ilpis.

Após apreciação nas duas Casas legislativas, a proposição transformou-se na Lei 

nº 14.018/2020. Em regra, as modificações promovidas durante a discussão da maté-

ria não afetaram a proposta central. De fato, observa-se que a maioria das alterações 

contribuiu para dar mais celeridade ao processo de transferência de recursos para as 

Ilpis.
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2.3	 Lei	nº 14.029/2020

A política de assistência social está organizada na forma do Sistema Único de 

Assistência Social (Suas), cujo objetivo é garantir a proteção social aos cidadãos em 

situação de risco ou vulnerabilidade social, por meio de serviços, benefícios, progra-

mas e projetos. A arquitetura do Suas permite a articulação das três esferas de go-

verno – União, estados e municípios – para a execução e o financiamento das ações 

socioassistenciais.

Em geral, a União realiza o repasse de recursos por meio da transferência re-

gular e automática, na modalidade fundo a fundo ou outro instrumento acordado 

entre as partes, para que estados e municípios executem os serviços pactuados, seja 

na proteção social básica ou na proteção social especial.

Todavia, muitas vezes os entes subnacionais, por diversas razões, não conse-

guem executar todas as ações pactuadas e, por conseguinte, não utilizam os recursos 

repassados para determinada ação em sua totalidade. Nesse caso, normas legais e in-

fralegais permitem que os gestores possam, ao final de cada exercício, reprogramar 

os saldos relativos aos recursos recebidos, para executá-los nos exercícios seguintes, 

nos níveis de proteção para os quais foram repassados, vinculando-os aos respectivos 

serviços.

Com a pandemia, tendo em vista a necessidade de adoção de medidas de dis-

tanciamento social para conter a rápida disseminação da Covid-19, a prestação da 

maioria dos serviços socioassistenciais restou suspensa, mantendo-se apenas aten-

dimentos de emergência ou atividades essenciais. Todavia, notadamente para a po-

pulação mais vulnerável, que em regra constitui o público-alvo das ações do Suas, a 

emergência sanitária trouxe novas demandas de proteção social imediata e agravou 

situações corriqueiras de ameaça ou violação de direitos. Com efeito, as ações de as-

sistência social, desenvolvidas no âmbito do Suas, são necessárias tanto durante a 

pandemia, para identificação e amparo imediato de pessoas e grupos em situação de 

maior privação socioeconômica, quanto no período pós-pandêmico, para mitigação 

dos efeitos que a doença e a restrição de circulação de pessoas, bens e serviços te-

nham provocado nas condições de subsistência e bem-estar das famílias.

Porém, mesmo diante desse contexto dramático, os estados e municípios que 

contavam com saldo remanescente nos fundos de assistência social não poderiam 

fazer uso dos saldos remanescentes, por força das normas que regem a reprogramação 

dos recursos. Dados do Ministério da Cidadania indicam que os saldos remanescentes 
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nos fundos de assistência social dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, pro-

venientes de repasses federais, apurados até dezembro de 2019, totalizariam o mon-

tante de R$ 1,5 bilhão.

A fim de possibilitar maior discricionariedade ao gestor na utilização dos recur-

sos já disponíveis, de forma a atender as demandas mais imediatas de proteção so-

cioassistencial, foi apresentado o Projeto de Lei nº 1.389/2020, de autoria da deputada 

Flávia Arruda, que visava autorizar a transposição e a transferência de saldos finan-

ceiros constantes dos fundos de assistência social dos estados, do Distrito Federal e 

dos municípios, provenientes de repasses federais, apurados até dezembro de 2019.

Oportuno registrar que, no âmbito da saúde, foi editada a Lei Complementar 

nº 172/2020, que autoriza a transposição e a transferência de saldos financeiros cons-

tantes dos fundos de saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, prove-

nientes de repasses federais. O projeto de lei da deputada Flávia Arruda pretendia 

incorporar a mesma sistemática para a política de assistência social.

A matéria foi apreciada pelo Plenário da Câmara e aprovada na forma do subs-

titutivo da relatora, deputada Sheridan. No Senado Federal, foi aprovado um novo 

substitutivo, o que levou à nova apreciação da matéria pela Casa iniciadora, em 8 de 

julho de 2020. Na ocasião, a Câmara corroborou as mudanças efetuadas pela Casa 

revisora. A referida proposição foi transformada na Lei nº 14.029/2020.

Em síntese, a lei autoriza os estados, o Distrito Federal e os municípios a rea-

lizarem a transposição e a reprogramação dos saldos financeiros remanescentes de 

exercícios anteriores, constantes de seus respectivos fundos de assistência social, 

provenientes do Fundo Nacional de Assistência Social, independentemente da razão 

inicial do repasse federal. Tais recursos devem ser unificados em rubrica orçamentá-

ria específica, destinada à Proteção Social de Emergência.

Ademais, a lei assevera que a transposição e a reprogramação de saldos finan-

ceiros serão destinadas exclusivamente à realização de ações de assistência social, 

em conformidade com a Lei nº 8.742/1993, para atendimento dos seguintes públicos: 

crianças e adolescentes; pessoas idosas, mulheres vítimas de violência doméstica, po-

pulação indígena e quilombola, pessoas com deficiência e população em situação de 

rua. Igualmente, podem ser utilizados em qualquer circunstância de extrema vulne-

rabilidade decorrente de calamidade pública e para a ampliação do cadastro social 

representado pelo Cadastro Único para Programas Sociais (Cadastro Único).

Contudo, para utilização dos recursos, alguns requisitos deverão ser observa-

dos pelos estados, Distrito Federal e municípios, previstos no art. 2º daquele diploma 
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legal, e estes deverão apresentar prestação de contas da execução orçamentária dos 

referidos recursos (art. 3º). A lei também dispõe sobre aspectos a serem observados 

no atendimento à população em situação de rua, enquanto durar a pandemia. Por 

fim, assevera-se que a sistemática prevista na Lei nº 14.029/2020 é aplicável durante 

a vigência de qualquer estado de calamidade pública reconhecido pelo Congresso 

Nacional.

3 Previdência social

Uma das primeiras medidas legislativas aprovadas pelo Congresso Nacional e 

voltadas para a proteção dos beneficiários do BPC e dos segurados do Regime Geral 

de Previdência Social (RGPS) que poderiam ser prejudicados em função das medi-

das de distanciamento social, com a consequente suspensão das perícias médicas e 

das avaliações biopsicossociais realizadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) e dos atendimentos presenciais nas agências da previdência social, foi a edição 

da Lei nº 13.982/2020.

Consoante já exposto, embora o Projeto de Lei nº 9.236/2017, que deu origem à 

lei, cuidasse somente do critério de renda de acesso ao BPC, a matéria ganhou me-

didas de enfrentamento às consequências socioeconômicas do contexto de pande-

mia nas áreas de assistência social e previdência, no texto do substitutivo do relator, 

vindo a ser promulgadas, por meio da Lei nº 13.982/2020, a flexibilização das regras 

de perícia e avaliação presencial, juntamente com normas atinentes ao BPC e ao au-

xílio emergencial (art. 2º).

Para os segurados do RGPS que requereram auxílio-doença,26 o art. 4º da referida 

lei autorizou o pagamento de uma antecipação do benefício no valor de um salário 

mínimo mensal, no mesmo período do adiantamento do BPC, sendo o direito a essa 

antecipação do benefício previdenciário condicionado ao cumprimento da carência 

e à apresentação de atestado médico pelo sistema eletrônico denominado Meu INSS.

Como já afirmado, o Decreto nº  10.413/2020 prorrogou até 31 de outubro de 

2020 a vigência dessa medida juntamente à antecipação do BPC, conferindo um 

26 A Emenda Constitucional nº 103/2019 alterou o inciso I do caput do art. 201 da Constituição Federal 
para substituir o risco social da doença pelo termo “incapacidade temporária para o trabalho”, de ma-
neira que o benefício do auxílio-doença ganhou nova terminologia, passando a se chamar de “benefí-
cio por incapacidade temporária para o trabalho”.
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período total de sete meses de vigência. Essa prorrogação por ato do Poder Executivo, 

ressalte-se novamente, é autorizada pelo art. 6º da Lei nº 13.982/2020.

Em outra frente, no intuito de ajudar as empresas neste grave contexto de crise 

econômica, o art.  5º da Lei nº  13.982/2020 autorizou, durante os meses de abril a 

junho de 2020, a dedução do repasse das contribuições à previdência social, obser-

vado o limite máximo do salário de contribuição ao RGPS, do valor devido a título 

de salário pelos primeiros quinze dias de afastamento do segurado por incapacidade 

temporária para o trabalho, quando a razão for comprovadamente decorrente de 

sua contaminação pelo novo coronavírus. Ou seja, o custo do pagamento do salário 

do empregado nos quinze primeiros dias do início da manifestação dos sintomas de 

Covid-19 é suportado pelo caixa da previdência social, o que ajuda as empresas e tam-

bém a sociedade a proteger ainda mais o trabalhador contaminado, que nesse mo-

mento precisa manter o isolamento para não disseminar a doença.

Em resposta à crise fiscal, com severa queda na arrecadação tributária dos entes 

subnacionais – decorrente da diminuição da atividade econômica em função das me-

didas de isolamento social e do fechamento de parte do comércio, necessários para 

reduzir a taxa de contaminação pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) –, o Congresso 

Nacional aprovou o Projeto de Lei Complementar nº  39/2020, de autoria do sena-

dor Antonio Anastasia, que resultou na edição da Lei Complementar nº 173/2020, 

que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao coronavírus Sars-CoV-2 

(Covid-19).

No que diz respeito à parte previdenciária, destacamos a suspensão do paga-

mento das dívidas previdenciárias dos municípios, relativas a contribuições patro-

nais e dos segurados para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), renegociadas 

com base na Lei nº 13.485/201727 (art. 1º, § 1º, I, b), bem como a proibição de a União 

executar as garantias das dívidas decorrentes dos contratos de refinanciamento re-

lativos a essas dívidas no período compreendido entre 1º de março e 31 de dezembro 

de 2020 (art. 2º, caput).

Importante nesse aspecto ressaltar que as suspensões de pagamentos de dí-

vidas previdenciárias com a União são, na verdade, diferimentos no recolhimento, 

devendo ser “apartados e incorporados aos respectivos saldos devedores em 1º de 

27 Dispõe sobre o parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional relativos às contribuições previ-
denciárias de responsabilidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e sobre a revisão da 
dívida previdenciária dos municípios pelo Poder Executivo federal; altera a Lei nº  9.796/1999 e dá 
outras providências.
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janeiro de 2022, devidamente atualizados pelos encargos financeiros contratuais de 

adimplência, para pagamento pelo prazo remanescente de amortização dos contra-

tos” (art. 2º, § 1º, I).

A medida, contudo, fornece um alívio fiscal momentâneo aos municípios, res-

trito ao exercício de 2020, estimado em um total agregado de R$ 5,6 bilhões (BRASIL, 

2020c), sendo esses valores não pagos em 2020 preferencialmente aplicados em ações 

de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 (art. 2º, 

§ 1º, II).

Também em relação unicamente aos municípios, a Lei Complementar 

nº 173/2020 permite que esses entes suspendam os pagamentos dos refinanciamen-

tos de dívidas perante seus respectivos regimes próprios de previdência social (RPPS), 

voltados para seus servidores efetivos, com vencimento entre 1º de março e 31 de 

dezembro de 2020 (art. 9º, caput), e o recolhimento das contribuições previdenciárias 

patronais devidas a esses regimes, mediante edição de lei municipal específica (art. 9º, 

parágrafo único).

De acordo com estimativas oficiais, essa medida trará um impacto momentâneo 

da ordem de R$ 19 bilhões aos municípios (BRASIL, 2020a, p. 6). Da mesma forma que 

acontece com a suspensão dos pagamentos das dívidas com a União, os municípios 

terão de pagar futuramente os valores não recolhidos para os seus respectivos regi-

mes de previdência, com as devidas correções, na forma prevista no art. 3º da Porta-

ria nº 14.816/2020, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério 

da Economia.

4 Quadro social e perspectivas

No campo da assistência social, importa destacar que o auxílio emergencial, 

criado pela Lei nº 13.982/2020, promoveu um bom nível de proteção social a milhões 

de trabalhadores de baixa renda ou desempregados, incapazes de gerar renda nesse 

momento crítico, assim como contribuiu para a manutenção da atividade econô-

mica do país. Um contingente de mais de 66 milhões de beneficiários recebeu, na 

forma de transferência direta de renda, algo próximo a R$ 254,4 bilhões em um pe-

ríodo de 5 meses, iniciado em abril de 2020. A quase totalidade do público beneficiá-

rio do Programa Bolsa Família, mais de 14 milhões de famílias, também recebeu o 
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auxílio emergencial. Durante esse período a taxa de pobreza e a de extrema pobreza 

no país chegaram aos menores níveis em 40 anos.

O auxílio emergencial do governo federal foi responsável por levar a taxa de 

extrema pobreza do Brasil ao menor patamar em 40 anos. A análise foi feita 

pelo economista Daniel Duque, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação 

Getúlio Vargas (Ibre/FGV). A partir das pesquisas de Amostras Domiciliares do 

IBGE, em especial a Pnad Covid-19, foi possível mensurar que 3,3% da população 

brasileira, ou sete milhões de pessoas, viviam na extrema pobreza em junho des-

te ano. Desde a década de 1980, quando os levantamentos ficaram mais precisos, 

o menor índice registrado havia sido de 4,2% em 2014 (BRASIL, 2020a).

Um programa assistencial dessa magnitude, concebido e colocado em execução 

em questão de poucas semanas, naturalmente apresentou, sobretudo nos primeiros 

meses, problemas de natureza operacional e tecnológica que merecem a devida aten-

ção para sua rápida correção, consoante constatado pelo Tribunal de Contas da União 

no Acórdão nº 1.428/2020, referente ao acompanhamento da implementação do au-

xílio assistencial. Notável, porém, o processo de bancarização digital promovida pela 

implementação da referida transferência de renda, bem com a rápida identificação 

de uma parcela da população que vivia à margem dos registros públicos relativos a 

atividades remuneradas e que, portanto, permanecia invisível para as políticas públi-

cas de proteção social ora vigentes.

Passado o período mais agudo da crise, o desafio parece se voltar à questão de 

como não deixar essas camadas mais vulneráveis da população desassistidas em 

um contexto de prolongamento de um processo de lenta recuperação da atividade 

econômica. Considerando-se a volatilidade da renda das famílias mais pobres e sua 

suscetibilidade às oscilações da dinâmica da economia, às crises e aos ciclos econômi-

cos, o momento afigura-se propício ao debate – no âmbito do Congresso Nacional, do 

Poder Executivo e de toda a sociedade – acerca da instituição de uma política perma-

nente de renda, seja de caráter universal, focalizada ou híbrida, de modo a permitir às 

famílias socioeconomicamente mais vulneráveis condições dignas de sobrevivência.

Nesse contexto, também é premente o desenvolvimento de mecanismos anticí-

clicos capazes de amparar os indivíduos e famílias mais afetados pelas consequências 

adversas de crises ou retrações na economia, dado que o número de cidadãos nessa si-

tuação pode extrapolar os quantitativos regularmente atendidos pelos programas de 
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transferência de renda, como ocorreu com a implementação do auxílio emergencial. 

A experiência vivenciada com a pandemia do novo coronavírus fornece elementos 

valiosos para que o Brasil formule e implemente políticas públicas sustentáveis e di-

recionadas ao fortalecimento de sua rede de proteção social.

Em relação ao BPC, importante medida protetiva voltada para idosos e pessoas 

com deficiência pobres, causa preocupação o fim do prazo de vigência do critério de 

elegibilidade ao benefício previsto no inciso I do § 3º do art. 20 da Loas, fixado até 31 

de dezembro de 2020, no âmbito da Lei nº 13.982/2020, que estabelece medidas ex-

cepcionais de proteção social a serem adotadas durante o período de enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do corona-

vírus.

É fundamental não perder de vista as nefastas consequências da eventual per-

manência do vácuo legal para o público dessa importante transferência de renda ga-

rantida pelo art.  203 da Constituição Federal, que em sua maioria se encontra em 

situação de pobreza ou de extrema pobreza e, em regra, precisa arcar com custos adi-

cionais decorrentes da idade avançada ou da deficiência.

Outro aspecto importante, abordado pela Lei nº 14.018/2020, diz respeito à ma-

nutenção das Ilpis. Como divulgado pela mídia e atestado pela comunidade científica, 

os idosos constituem um dos grupos de risco mais propensos a complicações do novo 

coronavírus. Considerando o expressivo número de mortes por Covid-19 de idosos 

institucionalizados em países que enfrentaram mais cedo a pandemia e a fim de evi-

tar a reprodução dessa tragédia no Brasil, a referida lei aprovou o repasse de recur-

sos para essas instituições, a serem utilizados para garantia do bem-estar do idoso e 

preferencialmente para compra de insumos necessários a sua segurança e proteção.

Não obstante alguns estados observem curvas de contágio descendentes, outros 

ainda convivem com altos índices de contaminação de suas populações, situação que 

constitui ameaça potencial à vida dos idosos, em especial daqueles mais frágeis e de-

pendentes. Tendo em vista que a aprovação de uma vacina contra o coronavírus ain-

da não se concretizou e que sua aprovação não se traduz em imediata imunização de 

toda a população, em especial dos pertencentes aos grupos de risco, afigura-se inadiá-

vel a adoção de estratégias continuadas de apoio à manutenção das Ilpis, sobretudo 

em um momento em que as doações e o trabalho do voluntariado ainda são escassos.

Em relação ao financiamento do Suas, questão tratada no âmbito da Lei 

nº  14.029/2020, dados relativos à execução financeira e orçamentária até julho de 

2020 mostram que, se desconsiderarmos os valores liquidados referentes aos créditos 
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extraordinários para o combate à crise socioeconômica e sanitária decorrente da 

pandemia de Covid-19 (BRASIL, 2020b), teríamos pouco mais de R$ 314 milhões li-

quidados, do total de R$ 1,4 bilhões inicialmente autorizados para o Fundo Nacional 

de Assistência Social (FNAS) pela Lei Orçamentária Anual de 2020. Ou seja, a maior 

parte dos recursos transferidos pelo FNAS aos respectivos fundos dos entes federati-

vos, em 2020, são oriundos de créditos extraordinários.

No que diz respeito à regularidade nos repasses de recursos federais para as es-

feras subnacionais, observa-se, desde 2017, um comportamento imprevisível no co-

financiamento dos serviços do Suas pela União, quadro este marcado por atrasos nas 

transferências fundo a fundo e discussões sobre se os saldos financeiros existentes 

poderiam ou não impedir os repasses federais, o que tem de certa forma desorgani-

zado a oferta dessas provisões em estados e municípios (IPEA, 2019), colocando-as em 

risco de descontinuidade ou de lapsos em seu funcionamento.

Observa-se que, neste ano de 2020, como já apontamos, os recursos extraordi-

nários, oriundos do reforço de mais de R$ 2,5 bilhões para o combate à crise do novo 

coronavírus, que deveriam financiar ações extras no combate à Covid-19, estão na 

prática financiando a manutenção dos serviços continuados, substituindo as dota-

ções ordinárias para os serviços do Suas (IPEA, 2020). A continuidade dessa situação 

pode comprometer sobremaneira a prestação dos serviços socioassistenciais no pe-

ríodo pós-pandemia, momento em que segmentos populacionais mais vulneráveis 

devem necessitar de maior proteção social do Estado, não apenas por meio de trans-

ferências monetárias, mas também pela gama de serviços que compõem as proteções 

básica e especial do Suas.

No que tange à antecipação do pagamento do BPC, no valor de R$ 600 mensais, 

notícias largamente divulgadas em maio deste ano pela mídia indicavam que apro-

ximadamente 177,5 mil candidatos ao BPC receberam o mencionado adiantamento 

(TOMAZELLI, 2020; BARBOSA, 2020; INSS, 2020). Com o aumento da pobreza e a 

perda de postos de trabalho, ao longo da pandemia e até o final do prazo de prorroga-

ção da medida, qual seja, 31 de outubro de 2020, esse número tende a aumentar.

Quanto à antecipação do auxílio-doença, benefício por incapacidade temporá-

ria para o trabalho segundo nova terminologia adotada pela recente Emenda Cons-

titucional nº 103/2019, concedida em razão da impossibilidade de serem realizadas 
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perícias médicas, cuja previsão de retorno ainda permanece indefinida28 destaca-

mos que a autorização do art. 6º da Lei nº 13.982/2020, efetivada por ato do Poder 

Executivo, levou à prorrogação da medida até o final de outubro.

Nos dois casos, em razão da não realização de perícias e de avaliações biopsicos-

sociais pelo INSS, as providências adotadas vêm se revelando fundamentais para não 

deixar ao desamparo pessoas em situação de vulnerabilidade, porquanto não têm 

condições de manter o próprio sustento e de suas famílias por meio do exercício de 

uma atividade remunerada.

Na seara previdenciária, no que concerne especificamente à autorização para 

que os municípios possam adotar, por meio de lei local específica, a suspensão dos 

repasses de contribuições patronais aos respectivos regimes próprios de previdência, 

bem como das parcelas de amortização de dívidas junto a esses regimes, em que pese 

o disposto no inciso III do art. 2º da mencionada portaria,29 que regulamentou o art. 9º 

da Lei Complementar nº 173/2020, desperta preocupações a situação dos fundos dos 

RPPS.

Levantamento feito em 2019 pelo Tribunal de Contas da União identificou 

que os ativos (disponibilidade financeira) dos municípios, no ano de 2018, somavam 

R$ 112,07 bilhões, representando 1,64% do PIB daquele exercício (BRASIL, 2019).

Importante não perder de perspectiva, todavia, que a suspensão do pagamento 

das contribuições patronais dos municípios aos seus regimes próprios torna ainda 

mais difícil a manutenção do pagamento dos benefícios de aposentadoria e pensão, 

exigindo, por conseguinte, o saque de valores que compõem esses fundos. A folha de 

pagamento de inativos, na maioria desses entes, é maior que o conjunto de contribui-

ções previdenciárias dos segurados, aposentados e pensionistas.

28 “Após médicos peritos decidirem não retomar as atividades presenciais nesta segunda-feira (14 [de 
setembro de 2020]), o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) optou por suspender as perícias agen-
dadas  até que sejam realizadas  inspeções que comprovem a adequação dos consultórios das agên-
cias para o atendimento ao público. ‘O segurado que tinha agendamento para avaliação pericial, deve 
desconsiderar e proceder com a remarcação pelo Meu INSS e telefone 135’, informou, em nota, o INSS.” 
(G1, 2020)

29 “Art. 2º São vedadas: [...] III – a utilização de recursos do RPPS, incluídos os valores integrantes dos 
fundos de que tratam o art. 249 da Constituição Federal e o art. 6º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro 
de 1998, para despesas distintas do pagamento dos benefícios previdenciários do respectivo fundo e 
daquelas necessárias à sua organização e ao seu funcionamento, conforme disposto no inciso XII do 
art. 167 da Constituição Federal.”
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O problema é ainda mais grave em municípios que instituíram fundos previ-

denciários em processos de segregação de massas,30 uma vez que a suspensão do pa-

gamento das contribuições patronais pode tornar inevitável esse saque de recursos 

investidos para a manutenção do regular pagamento de benefícios dos planos previ-

denciários, que poderiam ser honrados caso as contribuições patronais não fossem 

interrompidas.

Levantamento feito a partir de dados constantes no Demonstrativo de Informa-

ções Previdenciárias e Repasses (DIPR) referentes a 94931 RPPS, no mês de fevereiro 

de 2020, dá conta de que mais de 83,5% deles conseguiriam pagar a folha de benefícios 

somente com a entrada de recursos, ao passo que, com a suspensão das contribuições 

patronais regulares e das parcelas de amortização das dívidas junto ao respectivo 

regime, “74,6% do sistema teria de desmontar sua posição de investimentos para 

conseguir arcar com suas responsabilidades”, sendo que, para mais de 500 dos RPPS 

analisados, “a contribuição dos servidores representa menos da metade da folha de 

benefícios previdenciários a serem pagos” (LIMA, REICHERT e OLIVEIRA, 2020, p. 6).

Antes da crise socioeconômica decorrente da Covid-19, já vinha sendo observa-

do um baixo padrão de resiliência financeira na gestão desses sistemas previdenciá-

rios, muitos estruturalmente desequilibrados tanto do ponto de vista atuarial quanto 

financeiro, com saques indevidos nos fundos previdenciários e utilização desses re-

cursos para o pagamento de despesas que poderiam ser cobertas considerando-se a 

soma das contribuições do ente, dos segurados e beneficiários (AQUINO e LIMA, 2019). 

30 A segregação de massas é disciplinada como uma forma alternativa de tentar atenuar o desequilí-
brio atuarial dos regimes próprios. Envolve a divisão da massa de segurados e beneficiários em dois 
grupos, separados em função de uma data arbitrada. O grupo mais antigo, fechado e em extinção, 
tem como regime de financiamento dos benefícios a repartição simples (as contribuições dos servi-
dores da ativa pagam os benefícios dos assistidos), mesmo para os benefícios programáveis (aposenta-
dorias voluntárias), sendo essa parte do mecanismo chamada de plano financeiro. O segundo grupo, 
com perfil da massa mais jovem e submetidos a regras mais rígidas quanto aos critérios de elegibi-
lidade a benefícios e à taxa de reposição da renda na inatividade, tem os benefícios programáveis 
custeados (ainda que parcialmente em alguns casos) pelo regime da capitalização, por meio do produto 
das arrecadações das contribuições dos segurados e beneficiários que são vertidas para um fundo 
previdenciário, em que as reservas vão sendo acumuladas e investidas, compondo o chamado plano 
previdenciário. Atualmente, o assunto é disciplinado pela Portaria nº 464/2018, que “Dispõe sobre as 
normas aplicáveis às avaliações atuariais dos regimes próprios de previdência social – RPPS da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e estabelece parâmetros para a definição do plano de 
custeio e o equacionamento do deficit atuarial”.

31 Vale destacar que, de acordo com Indicador de Situação Previdenciária dos RPPS (ISP-RPPS), divul-
gado pela Secretaria de Previdência, em dezembro de 2018, existiam no Brasil 2.110 regimes próprios 
de previdência social de servidores públicos municipais.
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O quadro delineado pela permissão de suspensão dos repasses das contribuições pa-

tronais aponta para a utilização imediata dessas reservas, com a realização de graves 

perdas e prejuízos a esse patrimônio, em função da desvalorização dos ativos no con-

texto inicial da pandemia (LIMA, REICHERT e OLIVEIRA, 2020).

O contexto parece pressionar, ainda, o processo de desfazimento da própria 

segregação de massas (BRASIL, 2015), observado em muitos entes desde a crise de 

2015, para não mencionar o evidente impacto negativo da preservação das reservas 

destinadas a dar solvência aos RPPS, no cumprimento de obrigações previdenciárias 

futuras.

5	 Considerações	finais

No contexto dos esforços de enfretamento à crise sanitária e do combate aos 

seus efeitos socioeconômicos, o Congresso Nacional, respeitando as medidas de dis-

tanciamento social, manteve-se em funcionamento, ainda que fazendo uso de me-

canismos de presença virtual, para deliberar sobre as questões mais prementes e im-

portantes para o Brasil, ocasionadas pela inesperada e excepcional situação gerada 

pela pandemia de Covid-19.

O resultado foi a edição de inúmeros provimentos legislativos que muito contri-

buíram para atenuar os deletérios efeitos da rápida propagação do novo coronavírus, 

nos mais diversos campos das atividades e das relações sociais. Passado esse primeiro 

momento, abre-se espaço para discussões de matérias que possibilitem recolocar o 

país no caminho do desenvolvimento, sem deixar de considerar tanto a persistência 

de graves problemas quanto o surgimento de novas demandas decorrentes do im-

pacto da pandemia nas diversas vertentes da vida comunitária.
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1 Introdução

Desde o início do ano, o mundo vive uma das piores crises da humanidade em 

decorrência da pandemia pelo novo coronavírus, também chamado de Covid-19, 

com impactos não apenas na saúde, mas também nos aspectos socioeconômicos.

O objetivo deste artigo é apontar as principais ações legislativas adotadas no 

combate aos efeitos decorrentes da pandemia nas várias áreas de conhecimento e as 

eventuais análises dos resultados obtidos a partir da aplicação dessas ações. Além da 

face mais nefasta da pandemia, caracterizada pelas milhares de vidas perdidas para o 

vírus, outros impactos são visíveis, entre eles, os efeitos sobre o mercado de trabalho.

Se no começo do ano havia a esperança de que a epidemia de Covid-19 seria 

rapidamente debelada, o crescimento no número de infecções e de mortes em de-

corrência do vírus demonstrou que estávamos longe de um rápido desfecho nessa 

história. O que começou como um episódio epidêmico isolado, logo se transformou 

em uma crise pandêmica de alcance mundial.

Após dizimar milhares de vidas na Ásia e na Europa, o vírus desembarcou no 

Brasil em meados de fevereiro, mês em que se verificou o primeiro caso de contami-

nação no país.

Com fundamento em orientações científicas, uma das ações desenvolvidas pe-

las autoridades nacionais, em nível estadual, distrital e municipal, foi a de recomen-

dar o distanciamento social, promovendo, de imediato, o protocolo de confinamento 

da população, independentemente de a pessoa apresentar ou não os sintomas do co-

ronavírus. Com isso, houve o fechamento dos estabelecimentos de uma forma geral 

(o lockdown), atingindo os mais diversos setores da economia – comércio, indústria e 

serviços especialmente. No entanto, a adoção do lockdown trouxe suas consequên-

cias desde o início da medida, perdurando, ainda, os seus efeitos.

A exigência para que as pessoas permanecessem isoladas em suas residências 

provocou uma sensível redução da atividade econômica em nosso país, que durante 

muito tempo ficou restrita ao funcionamento das atividades essenciais. Somente 

agora, no início do segundo semestre do ano, é que os governos começam a adotar a 

política de reabertura gradual da economia, mas ainda sob o risco de um recrudesci-

mento da doença.

A mesma esperança de um rápido controle da doença, que era praticamente con-

sensual em seu início, verificou-se em relação à recuperação econômica. Imaginou-se 

que a economia voltaria ao seu eixo normal em um curto período de tempo.
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Todavia, impedidos de funcionar por mais tempo do que imaginavam, os esta-

belecimentos comerciais se viram diretamente atingidos por uma crise sem prece-

dentes. Cancelamento de investimentos, diminuição das vendas, ausência de capital 

de giro, desligamento de empregados e fechamento de empresas, algumas em caráter 

definitivo, foram algumas das consequências dessa crise. E, nesse ponto, cabe ressal-

tar que não apenas a economia formal foi afetada, tendo sido igualmente atingidas a 

economia informal, os trabalhadores por conta própria e os autônomos.

Em uma rápida síntese, esse é o quadro de como a pandemia do coronavírus 

atingiu fortemente a economia brasileira e mundial.

Em âmbito nacional, conforme já mencionado, os entes federados já retoma-

ram o funcionamento dos estabelecimentos comerciais. Contudo, essa retomada não 

surtirá efeitos de forma imediata nos índices econômicos. Apesar de os números da 

produção industrial brasileira já demonstrarem um aumento em comparação com 

os primeiros meses do ano, período inicial da crise, a perspectiva do Banco Central, 

por intermédio do Relatório Focus (BRASIL, 2020d), é a de que o Produto Interno 

Bruto (PIB) de 2020 se situe na ordem de -5,5%. Com efeito, o impacto econômico foi 

tão intenso que precisaremos de tempo para que atinjamos os níveis positivos pré-

-pandemia.

Alguns indicadores são importantes para avaliar o impacto da pandemia sobre 

o mercado de trabalho. O seguro-desemprego é um deles.33 Segundo a Secretaria do 

Trabalho do Ministério da Economia, até meados do mês de agosto de 2020, o nú-

mero de pedidos do benefício aumentou 9,1% em comparação com o mesmo período 

do ano de 2019. Desde janeiro, já foram recebidos 4,7 milhões de pedidos, contra 4,3 

milhões no ano de 2019, o que representou um aumento de 394.360 no número de 

trabalhadores dispensados na comparação entre os períodos.

Todavia, se compararmos apenas os meses de agosto, houve uma queda de 

21,3% no ano de 2020, em comparação com 2019. Embora ainda seja cedo para con-

clusões, esses números podem indicar sinais de recuperação da nossa economia, 

principalmente se considerarmos que essa mesma redução no número de pedidos 

de seguro-desemprego já havia se verificado no mês de julho, quando tivemos uma 

queda de 1,9% comparando-se os mesmos períodos de 2019 e 2020.

33 Os dados estatísticos sobre o seguro-desemprego podem ser consultados em BRASIL (2020a).
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Nesse ponto, mostra-se mais adequada a análise dos dados relativos ao Novo 

Caged,34 que apresenta números mensais relativos à admissão e ao desligamento 

dos trabalhadores. O saldo entre as admissões e os desligamentos no período com-

preendido entre os meses de janeiro a julho de 2020 foi de -1.092578 (7.821.501 ad-

missões e 8.914.379 desligamentos), confirmando as informações relativas ao seguro-

-desemprego acima mencionadas. Se compararmos com o mesmo período de 2019, 

verifica-se, na Tabela 1, que o saldo foi de +461.411 (BRASIL, 2020b).

Tabela 1 – Resumo dos resultados do acumulado do 
ano, Brasil (janeiro a julho de 2019 e 2020)

Movimentações Jan. a jul. 2019 – 
com ajuste*

Jan. a jul. 2020 – 
com ajuste** Var. absoluta Var. %

Admissões 9.600.447 7.821.801 -1.778.646 -18,5%

Desligamentos 9.139.036 8.914.379 -224.657 -2,5%

Saldo 461.411 -1.092.578 - -

Fonte: Novo Caged (BRASIL, 2020b).

O Novo Caged demonstra que o pior momento vivido pelo mercado de trabalho 

neste ano se deu nos meses de março e abril, quando os índices de desligamentos 

atingiram o pico, deslocando-se da curva média verificada no ano de 2019. Fenômeno 

idêntico se dá em relação ao número de admissões.

Contudo é possível observar que, no mês de julho, as curvas tanto de admissões 

quanto de desligamentos já começam a tomar uma tendência de se aproximarem da 

média, o que pode corroborar a análise do governo de que os dados econômicos co-

meçam a dar sinais de recuperação, dirigindo-se para uma situação de estabilidade 

(Gráfico 1).

34 A partir de janeiro de 2020, o antigo sistema de Cadastro Geral de Admissões e Desligamentos (Caged) 
foi substituído pelo Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Traba-
lhistas (eSocial), mantendo-se a obrigatoriedade de envio pelo antigo sistema para órgãos públicos e 
organizações internacionais que contratam trabalhadores celetistas. O denominado Novo Caged é 
composto por informações dos sistemas e-Social, Caged e Empregador Web (sistema de requerimento 
de seguro-desemprego e de comunicação de dispensa de trabalhadores).
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Gráfico 1 – Admissões e desligamentos no Brasil 
(janeiro a julho de 2019 e 2020)

Fonte: Novo Caged (BRASIL, 2020b).

Outro dado animador é o que demonstra uma variação positiva de 14% no nú-

mero de admissões entre os meses de junho e julho de 2020, enquanto os desligamen-

tos variaram em -2% no mesmo período. Em valores absolutos, houve um aumento 

de 127.583 admissões, que passaram de 916.067 em junho para 1.043.650 em julho. Já 

os desligamentos foram de 935.646 para 912.640, uma redução de 23.006 (Tabela 2).

Tabela 2 – Resumo dos resultados de julho de 2019 e 2020
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Variação em relação 
ao mês anterior

Variação em relação 
ao mesmo mês do 

ano anterior

Abs. % Abs. %
Admissões 1.331.189 916.067 1.043.650 127.583 14% -287.539 -22%

Desligamentos 1.287.369 935.646 912.640 -23.006 -2% -374.729 -29%

Saldo 43.820 -19.579 131.010 - - - -

Fonte: Novo Caged (BRASIL, 2020b).

Neste ponto, também se mostram relevantes os dados acerca do impacto da 

pandemia em relação aos grupamentos de atividades econômicas. É possível obser-

var que, no período de janeiro a julho de 2020, o setor mais fortemente atingido foi o 

de serviços, com um saldo negativo de 536.492 empregos. Em seguida, tivemos o setor 
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do comércio (-453.405) e da indústria em geral (-197.543). Já os setores menos atingi-

dos foram o agropecuário e o da construção, com saldos positivos de 86.217 e de 8.742 

empregos, respectivamente (Gráfico 2).

Esses números são importantes para orientar o caminho mais adequado no mo-

mento de se elaborar políticas públicas, notadamente a aprovação de propostas legis-

lativas de auxílio aos setores mais atingidos pela crise.

Gráfico 2 – Saldo de empregos formais por grupamento de atividade 
econômica no Brasil (acumulado de janeiro a julho de 2020)

Fonte: Novo Caged (BRASIL, 2020b).

2 Ações legislativas

O principal objetivo desta publicação é o de demonstrar as ações legislativas to-

madas para minorar os efeitos da crise sobre a população.

Verificamos, acima, que os índices relativos ao mercado de trabalho atingiram 

o seu patamar negativo mais alto entre os meses de março e abril e que nos últimos 

meses há uma tendência de se atingir uma estabilidade nesses números.

Neste tópico do trabalho, iremos distinguir as ações legislativas que contribuí-

ram, e que continuam contribuindo, para que o país alcance o mais rápido possível 

uma situação de normalidade.
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2.1		 Medida	Provisória	nº 927/2020

Merece destaque a Medida Provisória (MP) nº 927/2020, que dispunha “sobre 

as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública reco-

nhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19), e 

dá outras providências”.

Apesar de ter tido o seu prazo de vigência encerrado sem que tenha sido apro-

vada pelo Congresso Nacional, essa MP teve papel importante no principal momento 

da crise decorrente da pandemia. Com efeito, ela permitiu a adoção de algumas medi-

das trabalhistas excepcionais visando à preservação dos empregos e da renda diante 

das dificuldades oriundas da diminuição da atividade econômica e do fechamento 

compulsório dos estabelecimentos comerciais determinado pelos governos estaduais 

e municipais em todo o país.

A medida provisória permitiu que os empregadores adotassem medidas como o 

teletrabalho, a antecipação de férias individuais e coletivas, o aproveitamento e a an-

tecipação de feriados ou a formação de banco de horas, por exemplo, por intermédio 

de acordo individual escrito com preponderância sobre instrumentos normativos le-

gais e negociais, observado o limite determinado pela Constituição Federal.

A MP nº 927/2020 foi editada em 22 de março e vigorou até 19 de julho e os seus 

efeitos dirigiram-se a todos os setores da economia indistintamente. Importante res-

saltar que, embora os seus dispositivos não mais possam ser utilizados desde a sua ca-

ducidade, os atos praticados durante a sua vigência permanecerão válidos, salvo se o 

Congresso Nacional editar decreto legislativo disciplinando essas relações jurídicas 

de modo diverso. Assim, a título de exemplo, o banco de horas constituído sob o re-

gime especial de compensação previsto na MP nº 927/2020 poderá ser compensado 

no prazo de dezoito meses, a contar do encerramento do estado de calamidade pú-

blica.

Além disso, uma das contribuições mais importantes dessa medida, a introdu-

ção em larga escala do teletrabalho, se mostrou bastante eficaz a ponto de influenciar 

os empregadores e trabalhadores na manutenção dessa forma de prestação de servi-

ço mesmo após a pandemia.
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2.2	 Medida	Provisória	nº 946/2020

A MP nº  946/2020 “extingue o Fundo PIS-Pasep, instituído pela Lei Comple-

mentar nº 26, de 11 de setembro de 1975, transfere o seu patrimônio para o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras providências”.

Com o intuito de alavancar a economia e socorrer os trabalhadores que tive-

ram redução de salário, essa MP permite que o titular de conta individual no FGTS 

possa movimentar do seu respectivo saldo até o limite de R$ 1.045, por trabalhador, 

por motivo de urgência e gravidade decorrente de desastre natural, nos termos do 

disposto no inciso XVI do caput do art. 20 da Lei nº 8.036/1990, no período compreen-

dido entre 15 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2020.

Além disso, a MP extinguiu, em 31 de maio de 2020, o Fundo PIS-Pasep, transfe-

rindo os seus ativos e passivos para o FGTS. Desse modo, em torno de R$ 20 bilhões 

desse fundo auxiliarão no pagamento do saque emergencial.

Estima-se que cerca de 60 milhões de empregados terão direito ao saque emer-

gencial, totalizando R$ 36,2 bilhões a serem injetados na economia.

A MP nº 946/2020, a exemplo da MP nº 927/2020, caducou sem que tenha sido 

transformada em lei. No entanto, o seu legado perdurou no tempo. Isso porque a 

Caixa Econômica Federal (CEF) continua a realizar o pagamento do saque emergen-

cial, mantendo o cronograma previamente elaborado, cujo último pagamento, rela-

tivo aos trabalhadores nascidos no mês de dezembro, está previsto para 21 de setem-

bro de 2020, no caso do crédito dos valores na conta tipo poupança social digital, e 

no dia 14 de novembro de 2020, para o saque ou a transferência para outras contas.

Segundo dados da CEF, 23,8 milhões de pessoas já sacaram R$ 18,3 bilhões, re-

cursos importantes para a manutenção de milhares de famílias e para a ampliação de 

valores circulantes na economia.

2.3	 Lei	nº 14.020/2020

A Lei nº 14.020/2020, que “institui o Programa Emergencial de Manutenção do 

Emprego e da Renda; dispõe sobre medidas complementares para enfrentamento 

do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de 

março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional de-

corrente do coronavírus, de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; altera 

as Leis nos 8.213, de 24 de julho de 1991, 10.101, de 19 de dezembro de 2000, 12.546, de 
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14 de dezembro de 2011, 10.865, de 30 de abril de 2004, e 8.177, de 1º de março de 1991; 

e dá outras providências”, talvez possa ser considerada a principal medida aprovada 

pelo Poder Legislativo, no que tange ao mercado de trabalho.

A referida lei é a conversão da Medida Provisória nº 936/2020 e apresenta como 

objetivos a preservação do emprego e da renda, garantindo a continuidade das ati-

vidades laborais e empresariais e reduzindo o impacto social em face da pandemia. 

Para atingir esses objetivos, a lei permite a celebração de acordo entre empregador e 

empregado prevendo a suspensão temporária do contrato de trabalho ou a redução 

proporcional da jornada de trabalho e do salário, sendo garantido ao empregado que 

se veja nessa situação – com o contrato suspenso ou com a remuneração reduzida – 

a percepção de um Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda 

(BEm).

Uma vez respeitado o limite temporal do estado de calamidade pública, a lei 

prevê que a jornada de trabalho poderá ser reduzida por até noventa dias e o con-

trato poderá ser suspenso por até sessenta dias, admitindo-se, todavia, a prorrogação 

desses prazos por ato do Poder Executivo. Além disso, a lei ordinária permite que o 

empregado com contrato de trabalho intermitente receba o BEm pelo período de três 

meses, também prorrogável pelo Executivo.

Diante da prerrogativa conferida em lei, em 13 de julho de 2020, foi editado o 

Decreto nº 10.422/2020, que prorrogou os períodos de suspensão do contrato de tra-

balho por sessenta dias e de redução da jornada e do salário por trinta dias e o paga-

mento do benefício aos empregados intermitentes por um mês.

Com a proximidade do vencimento do prazo estabelecido no Decreto 

nº 10.422/2020, foi editado o Decreto nº 10.470/2020, com nova prorrogação dos pra-

zos para celebração dos acordos de redução da jornada de trabalho e de suspensão 

de contrato de trabalho e para pagamento do Benefício Emergencial, inclusive dos 

intermitentes.

Como a concessão do BEm é condicionada à comunicação do acordo ao Minis-

tério da Economia, há dados atualizados semanalmente sobre o número de acor-

dos celebrados (BRASIL, 2020e). Até o final do mês de agosto, já tinham sido feitos 

16.321.490 acordos no país, com impacto para 9.609.479 trabalhadores e 1.430.484 

empregadores. Ressalte-se que o número total de acordos compreende tanto os casos 

de redução da jornada de trabalho com a consequente redução salarial (8.939.540) 

quanto a suspensão do contrato de trabalho (7.200.375). Podemos deduzir, ainda, que 
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a celebração do acordo permitiu que mais de 1,4 milhão de empresas se mantivessem 

em funcionamento durante o período crucial da pandemia.

Um aspecto que aumenta a importância do programa é o fato de que, além de 

garantir uma renda provisória para fazer frente às suas despesas mais imediatas, a 

lei assegura ao empregado beneficiado com o auxílio a garantia provisória no em-

prego durante o período acordado de redução da jornada ou de suspensão temporá-

ria do contrato e pelo período correspondente à redução da jornada ou da suspensão 

do contrato, após o restabelecimento do contrato.

Assim, devemos ter em mente que, ainda que a adesão ao programa possa re-

presentar uma diminuição na renda mensal do empregado, a opção de preservar o 

emprego em um momento extremo da crise, podendo retomá-lo em uma situação de 

recuperação econômica, é melhor do que o seu desligamento da empresa em defini-

tivo.

A importância de o empregado poder manter o seu emprego pode ser aferida a 

partir dos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2020) quanto 

ao número de pessoas que não procuraram trabalho por conta da pandemia ou por 

falta de trabalho na localidade na semana compreendida entre os dias 19 e 25 de 

julho de 2020. Segundo a pesquisa, 18,5 milhões de brasileiros se enquadraram nesse 

quesito, o que demonstra claramente a dificuldade de se recolocar no mercado de 

trabalho e o desalento da classe trabalhadora em nosso país e, consequentemente, 

a relevância da política de concessão do Benefício Emergencial para preservação do 

emprego e da renda.

Como comentamos acima quanto à MPV nº 927/2020, um importante instru-

mento para a preservação dos empregos foi, e continua sendo, a adoção do teletra-

balho, do trabalho remoto ou de outro tipo de trabalho a distância, o que beneficia 

um segmento populacional que não faz jus ao Benefício Emergencial, uma vez que 

os vínculos empregatícios desse grupo foram preservados. Nesse quesito, o IBGE de-

monstrou que 8,3 milhões de pessoas estavam trabalhando remotamente entre os 

dias 19 e 25 de julho de 2020. Todavia, desse total, 31,1% eram pessoas com nível su-

perior completo ou com pós-graduação, enquanto apenas 1,5% das pessoas sem ins-

trução e com até o ensino médio incompleto estavam nessa modalidade de trabalho 

(IBGE, 2020). Como consequência, podemos concluir que o grupo com menor instru-

ção escolar é também aquele que, majoritariamente, deve estar usufruindo do BEm 

– ou até mesmo do auxílio emergencial, no caso de terem sido dispensados do em-

prego. Se considerarmos que esse 1,5% apontado acima compõe o grupo das pessoas 
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que podem vir a ter maiores dificuldades para se recolocarem no mercado de traba-

lho, tendo em vista terem menos qualificação, temos, nesse aspecto, mais um indica-

dor da importância que o pagamento do BEm assume na redução do impacto socioe-

conômico populacional.

2.4	 Lei	nº 13.982/2020

O Benefício Emergencial (BEm), como o próprio nome já indica, é um programa 

destinado a socorrer o empregado formal, ou seja, aquele que possuía um vínculo 

empregatício quando do início da crise.

Porém, o mercado de trabalho brasileiro não se resume ao emprego formal. 

Grande parte da nossa economia é formada pelos microempreendedores individuais, 

pelos autônomos e pelo trabalho informal, e hoje esse grupo já constitui a maior parte 

do mercado de trabalho. Portanto, esse segmento populacional não é favorecido pelo 

BEm.

Para os integrantes desse setor, foi aprovada a Lei nº 13.982/2020, originária do 

Projeto de Lei nº 9.236/2017, de autoria do deputado Eduardo Barbosa, que, entre ou-

tras providências, estabeleceu medidas excepcionais de proteção social a serem ado-

tadas durante o estado de calamidade pública para o enfrentamento ao coronavírus.

Uma dessas medidas foi a concessão de um auxílio emergencial no valor de 

R$  600, pelo período de três meses, ao trabalhador que comprovasse uma série 

de requisitos, entre eles, o de que exerce atividade na condição de: a) microempreen-

dedor individual (MEI); b) contribuinte individual da Previdência Social; ou c) tra-

balhador informal, seja empregado, autônomo ou desempregado. Além disso, o 

trabalhador deve pertencer a uma família cuja renda mensal por pessoa não pode 

ultrapassar o valor de meio salário mínimo ou cuja renda familiar total seja de até 

três salários mínimos. Também não fará jus ao auxílio o trabalhador que estiver rece-

bendo seguro-desemprego ou benefícios previdenciários, assistenciais ou de transfe-

rência de renda federal, com exceção do Bolsa Família, mas dele poderá beneficiar-se 

o trabalhador que esteja em situação de desemprego sem a percepção de quaisquer 

benefícios.

A Lei nº  13.982/2020 estabeleceu que o auxílio seria pago pelo prazo de três 

meses, a contar da sua publicação, permitindo-se, todavia, a prorrogação desse prazo 

por ato do Poder Executivo durante o período de enfrentamento da emergência de 
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saúde pública. Nesse contexto, o Decreto nº 10.412/2020 prorrogou o pagamento do 

auxílio por dois meses complementares.35

Segundo o IBGE (2020), 44,1% dos domicílios brasileiros receberam, em julho, 

o auxílio emergencial, o que corresponde a cerca de 30,2 milhões de domicílios, es-

tando a maioria deles localizados em estados das regiões Norte e Nordeste. Os estados 

com maior porcentagem de domicílios beneficiados são o Amapá (68,8%), o Maranhão 

(65,8%) e o Pará (64,5%). Já no lado oposto, os estados em que menos domicílios se be-

neficiaram do auxílio são quase todos das Regiões Sul e Sudeste, sendo a única exceção 

o Distrito Federal. Os estados com menor incidência de utilização do benefício foram, 

pela ordem, Santa Catarina (24,5%), Rio Grande do Sul (29,6%) e Distrito Federal (33%).

Na Tabela 3 é possível conferir o valor médio do auxílio por domicílio no âmbito 

do Brasil e das regiões, bem como o percentual de domicílios que receberam o rendi-

mento em relação ao total de domicílios, em um comparativo entre os meses de maio 

e julho. Como dito anteriormente, a maioria dos domicílios que recebem o auxílio se 

encontram nas regiões Norte e Nordeste, onde também temos a renda média mais 

elevada por domicílio (Tabela 3).

Tabela 3 – Percentual de domicílios que recebem o auxílio emergencial 
e valor médio por domicílio, Brasil e regiões (maio a julho de 2020)

Brasil e 
grandes 
regiões

Percentual de domicílios que 
recebem auxílio emergencial no total 

de domicílios (%)

Média do rendimento proveniente do 
auxílio emergencial recebido pelos 

domicílios (R$)
Maio Junho Julho Maio Junho Julho

Brasil 38,7 43,0 44,1 849 885 896

Norte 55,0 60,0 60,6 938 961 973

Nordeste 54,8 58,9 59,6 912 955 960

Sudeste 31,3 35,9 37,2 791 829 847

Sul 26,0 29,7 30,9 774 806 829

Centro-Oeste 36,7 41,4 41,9 796 837 840

Fonte: Pnad-Covid-19 (IBGE, 2020).

35 O Decreto nº  10.412/2020 prorrogou o pagamento do auxílio até o mês de agosto de 2020. Depois 
disso, o pagamento do benefício foi prorrogado pela Medida Provisória nº 1.000/2020, que instituiu 
o auxílio emergencial residual, no valor de R$ 300, a ser pago em até quatro parcelas mensais até o 
dia 31 de dezembro de 2020 para o trabalhador beneficiário do auxílio emergencial previsto na Lei 
nº 13.982/2020.
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O auxílio emergencial é pago pela Caixa Econômica Federal e recebido automa-

ticamente por aqueles que atenderem aos requisitos legais e que já estiverem cadas-

trados no Cadastro Único (CadÚnico) ou que já recebam o benefício do Bolsa Família. 

Quanto aos demais que façam jus ao benefício, mas que ainda não estejam cadastra-

dos, o pagamento dependerá de cadastramento prévio, que poderá ser feito no aplica-

tivo ou no site do auxílio emergencial na Caixa.

2.5	 Lei	nº 14.043/2020

A Lei nº  14.043/2020 é decorrente da conversão da Medida Provisória 

nº  944/2020, que, entre outras providências, instituiu o Programa Emergencial de 

Suporte a Empregos, que tem por objetivo a realização de operações de crédito com: 

a) empresários; b) sociedades simples; c) sociedades empresárias e sociedades coope-

rativas, com exceção das sociedades de crédito; d) organizações da sociedade civil; 

e) empregadores rurais com a finalidade de pagamento de folha salarial de seus em-

pregados ou de verbas trabalhistas.

Os agentes econômicos que contratarem linhas de crédito no âmbito desse pro-

grama deverão assumir compromisso contratual de, entre outras obrigações, utilizar 

os recursos apenas para pagamento de seus empregados e não rescindir o contrato 

de trabalho de seus empregados sem justa causa pelo “período compreendido entre a 

data de contratação da linha de crédito e o sexagésimo dia após a liberação dos valo-

res referentes à última parcela da linha de crédito pela instituição financeira” (art. 2º, 

§ 3º, IV, da Lei nº 14.043/2020).

É evidente que esse instrumento legal segue a mesma linha dos anteriormente 

citados, no sentido de contribuir para a preservação dos empregos. Porém, outro as-

pecto de relevância dessa lei é a possibilidade de utilização dos recursos do programa 

para a quitação de verbas rescisórias trabalhistas pagas ou pendentes de pagamento 

que sejam decorrentes de demissões sem justa causa ocorridas entre as datas de pu-

blicação das Leis nos 13.979/2020 e 14.043/2020, incluídos débitos relativos ao Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), para fins de recontratação de empregado 

demitido. Nesse caso, além de disponibilizar dinheiro para a circulação na economia, 

a medida contribuirá para o retorno ao mercado de trabalho de parcela importante 

dos trabalhadores.
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2.6	 Lei	nº 13.999/2020

Esta lei institui o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte (Pronampe), para o desenvolvimento e fortalecimento dos pequenos 

negócios, e teve como origem o Projeto de Lei nº 1.282/2020, do deputado Jorginho 

Mello.

O programa é destinado às microempresas e às empresas de pequeno porte e 

permite a elas contraírem empréstimos para utilização em investimentos e capital de 

giro isolado ou associado ao investimento. Significa dizer que essas empresas poderão 

usar esses recursos para a aquisição de equipamentos, a realização de reformas, o pa-

gamento de contas, mas também para o pagamento dos salários de seus empregados.

Essa legislação ganha maior destaque no âmbito do mercado de trabalho se con-

siderarmos os dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(Sebrae), segundo os quais esse segmento empresarial já responde por mais de 50% 

dos empregos com carteira assinada no setor privado. Nesse caso, mesmo que os re-

cursos oriundos do Pronampe não se destinem integralmente para o pagamento de 

salários de empregados, ainda assim a legislação terá um impacto relevante sobre a 

preservação de empregos.

2.7	 Lei	nº 14.047/2020

A Lei nº 14.047/2020 é originária da conversão da MP nº 945/2020, que dispõe 

sobre medidas temporárias para enfrentamento da pandemia da Covid-19 no âmbito 

do setor portuário, entre outras providências.

Embora o trabalho portuário não se enquadre em uma relação de emprego típi-

ca, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), ainda assim o tema preserva 

a sua relevância sob o aspecto do mercado de trabalho, uma vez que se trata de mo-

dalidade de trabalho de natureza avulsa, sendo a mão de obra portuária gerida pelo 

Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO), nos termos da Lei nº 9.719/1998.

Nesse contexto, a Lei nº 14.047/2020 prevê o afastamento preventivo do traba-

lhador avulso portuário que apresente determinadas condições peculiares à conta-

minação pelo coronavírus – seja pela apresentação de sintomas da doença, seja por 

estar incluído em grupo de risco.

O afastamento do trabalhador portuário, por sua vez, acarretará o pagamento 

de uma indenização compensatória que lhe garanta a subsistência durante o período 
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de inatividade, que será custeada pelo OGMO. Importante ressaltar que essa indeni-

zação não tem caráter remuneratório e nem natureza indenizatória, o que significa 

dizer que não integrará a base de cálculo de incidência do FGTS, do imposto de renda 

e da contribuição previdenciária.

Além disso, não poderá ser percebida cumulativamente com qualquer benefí-

cio do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) ou de regime próprio de previdên-

cia e nem com o benefício assistencial assegurado pelo art. 10-A da Lei nº 9.719/2018.

2.8	 Lei	nº 14.017/2020

Essa lei, que ficou conhecida como Lei Aldir Blanc, “dispõe sobre ações emergen-

ciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade 

pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020”, e resul-

tou da aprovação do Projeto de Lei nº 1.075/2020, da deputada Benedita da Silva e 

outros autores.

A Lei nº 14.017/2020 atende ao setor de entretenimento e à indústria da cultu-

ra, um dos setores mais prejudicados pela pandemia e que até hoje não voltou a fun-

cionar. Shows, bem como grandes e médios eventos, foram cancelados e cinemas e 

teatros deixaram de funcionar. Por implicar, necessariamente, aglomerações, o futu-

ro do setor é um dos mais incertos, o que resultou em total desocupação dos trabalha-

dores do setor e dos pequenos empreendedores da área.

Por essa lei, a União entregará aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, 

em parcela única, no exercício de 2020, o valor de R$ 3 bilhões para aplicação, pelos 

Poderes Executivos locais, em ações emergenciais de apoio ao setor cultural, entre 

elas, a concessão de uma renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhado-

ras da cultura.

Permite, ainda, que os valores sejam utilizados para garantir um subsídio men-

sal para manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas 

empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias 

que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento 

social, bem como para a manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, 

de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia 

solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais ou para a realização 

de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou dis-

ponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais.
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A aplicação desses recursos permitirá a manutenção temporária dos profissio-

nais envolvidos com o setor cultural até que a indústria do entretenimento possa re-

tomar as suas atividades normais. Essa retomada, imagina-se, será difícil e gradual, o 

que amplia a importância da Lei nº 14.017/2020 para os artistas e as entidades desse 

setor.

3 Valores já destinados ao combate à Covid-19

Utilizando dados coletados junto à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Mi-

nistério da Economia, a Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira (Conof) 

da Câmara dos Deputados realiza um acompanhamento sistemático da execução or-

çamentária das ações de combate à Covid-19.

Esses dados estão disponíveis para consulta na página da Câmara dos Deputados 

na internet36 e nos permitem avaliar qual o estado atual de execução dos programas 

e ações relacionados à pandemia já autorizados pelo Congresso Nacional, detalhando 

os valores autorizados, empenhados e efetivamente pagos.

Aqui, interessa-nos, particularmente, os valores relacionados às ações voltadas 

para a preservação do emprego e da renda. Desse modo, a Tabela 4, cujos dados se 

referem aos valores acumulados até a data de 28 de agosto de 2020, demonstra os va-

lores inerentes aos programas correspondentes às leis examinadas no tópico anterior 

deste trabalho.

Tabela 4 – Execução orçamentária de programas 
de preservação de emprego e renda

Programas
Execução orçamentária

Autorizado Empenhado Pago Pago %
Programa Emergen-

cial de Manutenção do 
Emprego e da Renda 
(Lei nº 14.020/2020)

51.641.629.500 51.546.521.577,75 22.078.000.997 42,75

36 A consulta completa quanto aos valores do orçamento da União que já foram autorizados e gastos com 
as ações de combate à pandemia podem ser consultados em Brasil (2020c).
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Programas
Execução orçamentária

Autorizado Empenhado Pago Pago %
Programa Emergencial 
de Suporte a Empregos 

(Lei nº 14.043/2020)
34.000.000.000 17.000.000.000 17.000.000.000 50,0

Auxílio Emergencial 
(Lei nº 13.982/2020) 254.240.000.000 231.299.237.387,58 212.750.932.562 83,68

Pronampe 
(Lei nº 13.999/2020) 35.900.000.000 25.900.000.000 25.900.000.000 72,14

Lei Aldir Blanc 
(Lei nº 14.017/2020) 3.000.000.000 3.000.000.000 0 0

Fonte: BRASIL, 2020c.

4	 Considerações	finais

A pandemia decorrente do coronavírus atingiu fortemente o mundo todo. Al-

guns aspectos decorrentes da ação desse vírus são devastadores e somente o tempo 

amenizará as dores das famílias enlutadas que tiveram entes queridos que sucumbi-

ram à sua letalidade. O sofrimento dessas pessoas é, com certeza, o lado mais cruel da 

crise pela qual passamos. Todavia não podemos esquecer as demais consequências 

sobre a sociedade e, nesse particular, os impactos sobre o mercado de trabalho são, 

igualmente, causadores de sofrimento às pessoas.

O fenômeno do desemprego e da perda do trabalho e da renda dos trabalhadores 

por conta própria e informais tem sido objeto de estudos variados e os seus efeitos vão 

muito além do campo socioeconômico. Há estudos que demonstram as repercussões 

psicológicas que uma situação de desemprego involuntária provoca na saúde das pes-

soas. Depressão, diminuição da autoestima, dificuldades no relacionamento familiar e 

todo tipo de doença associada ao estresse inerente ao desemprego resultam em uma 

radical diminuição na qualidade de vida das pessoas.

Por outro lado, tivemos oportunidade de observar que a pandemia impactou 

fortemente a ampliação dos casos de desemprego, diante da necessidade de adoção de 

medidas que estimulam o distanciamento social. O fechamento de estabelecimentos 

comerciais impôs-se como uma ação preventiva, visando a conter a disseminação do 

vírus, mas as consequências desses disso logo se viram presentes.

O isolamento das pessoas fez a atividade econômica se reduzir drasticamente; 

milhares de empregadores tiveram que, do dia para a noite, cerrar as portas de seus 
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estabelecimentos, tendo que encontrar soluções paliativas para a preservação do seu 

negócio e, consequentemente, para a manutenção dos seus empregados.

Nesse contexto, o Poder Legislativo atuou e vem atuando na busca por soluções 

que, ao menos, sejam minorados os efeitos caóticos que a economia passou a sofrer. 

O objetivo da presente análise foi, nesse sentido, apresentar o resultado do esforço 

feito pelo Congresso Nacional para a aprovação de leis que, no âmbito específico do 

mercado de trabalho, possibilitaram a manutenção do emprego e da renda e das con-

dições para o funcionamento dos empreendimentos, permitindo o retorno à norma-

lidade econômica o mais rápido possível.

No âmbito desse enfoque de apontar as principais ações legislativas tomadas 

para mitigar os prejuízos decorrentes do coronavírus, especialmente no âmbito do 

mercado de trabalho, acreditamos que as normas legais mencionadas no decorrer 

deste artigo sejam as principais medidas adotadas para o setor: o Programa Emer-

gencial de Manutenção do Emprego e da Renda (Lei nº  14.020/2020); o Programa 

Emergencial de Suporte a Empregos (Lei 14.043/2020); o Auxílio Emergencial (Lei 

nº  13.982/2020); o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte – Pronampe (Lei nº  13.999/2020); as ações emergenciais destinadas 

ao setor cultural – Lei Aldir Blanc (Lei nº 14.017/2020); as ações envolvendo o setor 

portuário (Lei nº 14.047/2020) e as Medidas Provisórias nos 927 e 946, ambas de 2020, 

que, embora não tenham sido convertidas em lei, trouxeram importantes contribui-

ções para a preservação de empregos durante a sua vigência, no primeiro caso, e para 

a ampliação da renda dos trabalhadores mediante o saque emergencial do FGTS, no 

segundo caso.

É possível que outras medidas tenham de ser tomadas, uma vez que ainda es-

tamos lidando com o desconhecido. Continuamos vivendo uma época de incerte-

zas quanto ao combate dessa doença e, por essa razão, o Congresso Nacional precisa 

manter-se em constante vigilância para que possa atuar de forma rápida em prol da 

sociedade tão logo novos desafios e desdobramentos dos anteriores se apresentem.
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1 Introdução

Ao longo da pandemia da Covid-19, cientistas, autoridades e população têm pro-

curado mitigar a crise sanitária com um misto de medidas. Algumas das abordagens 

vão sendo adaptadas de acordo com as evidências científicas atualizadas e outras 

conforme sopram os ventos das mídias sociais e da própria política. Enquanto a va-

cina não está disponível, epidemiologistas recomendam o arsenal clássico para con-

trole de qualquer epidemia: detecção e isolamento de casos; rastreamento de contatos 

e quarentena; distanciamento físico e medidas de proteção e de higiene (FERRETI et 

al., 2020). Uma das grandes diferenças entre esta crise sanitária e as anteriores, como 

a gripe espanhola (1918), ebola (1976), Sars (2002), gripes aviárias (2003) e suína (2009) 

ou a Mers (2015), é que hoje existem tecnologias digitais que podem auxiliar no com-

bate à doença. Entre as novas tecnologias, os aplicativos para telefones celulares têm 

ganhado grande destaque no mundo e, mais timidamente, no Brasil.

Existem diversos tipos de aplicativos de celular para monitoramento da Covid-19. 

Eles se mostraram extremamente efetivos para monitorar o distanciamento social 

nas cidades, assim como para notificar pessoas que estiveram em contato com ou-

tras que testaram positivo para a doença. Os do primeiro tipo medem a aglomeração 

das pessoas por meio da conexão às antenas de celular (similares aos mapas de calor 

muito comuns nos jogos de futebol) e podem ser utilizados desde o surgimento da 

pandemia para avaliar estratégias. No Brasil, esses aplicativos são utilizados, como 

veremos mais adiante; porém, a adesão ainda não é uniforme ao longo do país. Já os 

aplicativos de rastreamento de contatos com pessoas infectadas (ou contact tracing) 

têm-se tornado apostas de políticas públicas para uma etapa posterior, em que há 

um certo controle sobre o estado da pandemia e a velocidade de infecção é pequena, 

permitindo maior retomada da atividade econômica. O rastreamento automatizado 

possibilita que as próprias pessoas possam tomar atitudes de autoisolamento e de 

precaução mais rapidamente, evitando-se, assim, medidas mais extremadas como o 

lockdown de cidades inteiras. Os casos da República da Coreia e da Alemanha indi-

cam a efetividade dessa abordagem. Porém, o uso dessas soluções pode ter severas 

consequências para a privacidade das pessoas. As soluções desenvolvidas abordam 

essa questão com diferentes ênfases e preocupações.

Este trabalho discute as principais formas de utilização do celular no combate à 

pandemia: os aplicativos de monitoramento de deslocamento e os de rastreamentos 

de contato. Certamente há diversas outras ferramentas que podem ser utilizadas em 
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tempos digitais. Entretanto, o foco da presente análise incidirá nos aplicativos para 

uso em celular, com ênfase nos de rastreamento de contatos. Este artigo está estrutu-

rado na forma que passamos a descrever.

Na próxima sessão, é discutida a Covid-19 do ponto de vista epidemiológico. 

Na sequência, analisamos a penetração e a distribuição da telefonia celular e dos 

smartphones no país para, então, apresentamos os diferentes aplicativos e aborda-

gens tecnológicas. As duas seções seguintes abordam as implicações do uso da tec-

nologia na privacidade e a legalidade e constitucionalidade do uso desses aplicativos. 

Por fim, antes das considerações finais, avaliamos o aplicativo de rastreamento de 

contatos implementado pelo Ministério da Saúde.

A título de esclarecimento, a pandemia tem levado pesquisadores e estudiosos 

no mundo todo à rápida produção de informes e trabalhos acadêmicos como forma 

de disponibilizar, da forma mais célere possível, o conhecimento adquirido e as me-

lhores práticas, objetivando a mitigação da pandemia. Esse foi o espírito que motivou 

o presente artigo, de modo que os fatos e os estudos aqui discutidos refletem o conhe-

cimento a respeito da matéria até o momento da finalização da primeira versão deste 

texto, em 22 de julho de 2020. A consulta às referências para verificar quais países 

utilizavam aplicativos de âmbito nacional foi realizada pela última vez em 15 de julho 

de 2020. O Ministério da Saúde incorporou a funcionalidade de rastreamento de con-

tatos no seu aplicativo Coronavírus-SUS em 31 de julho de 2020 (PENIDO, 2020). Por 

esses motivos, este trabalho foi revisado, etapa concluída em 21 de agosto de 2020, de 

modo a incluir a avaliação do aplicativo brasileiro, com a devida atualização das suas 

considerações finais até o fim de agosto de 2020.

2 Um pouco de epidemiologia

No procedimento tradicional de rastreamento das pessoas que estiveram próxi-

mas de infectados, a autoridade sanitária entra em contato de maneira manual com 

essas pessoas (via telefônica ou presencial) e indica as medidas cabíveis. No início 

desta pandemia vimos imagens na imprensa de estabelecimentos comerciais em que 

uma prancheta era colocada à disposição dos clientes para que estes se identificassem 

e pudessem ser contatados, caso algum freguês viesse a apresentar os sintomas da 

doença no futuro.
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O sistema via aplicativos nada mais é do que a automatização dessa prática, o 

que confere rapidez e eficácia muito maior aos processos. Nesse aspecto, o estudo 

conduzido pela Universidade de Oxford (FERRETI et al., 2020) desenvolveu uma fer-

ramenta em que diversos cenários podem ser simulados como forma de calibrar uma 

aplicação de rastreamento de contatos, bem como analisa o impacto do atraso na no-

tificação na contenção da doença. O trabalho, que quase instantaneamente se tornou 

referência na área e ao qual retornaremos mais à frente, indica que uma demora de 

três dias para notificar os contatos (como poderia ser o caso de notificação manual) é 

ineficaz na contenção da pandemia, a depender da velocidade de espalhamento da 

doença. Isso se deve ao fato de que a contaminação pode ocorrer por quatro cami-

nhos distintos: contato com pré-sintomáticos, sintomáticos, assintomáticos e pelo 

meio-ambiente (como superfícies). Assim, a velocidade de notificação é crucial e, não 

por acaso, os aplicativos de telefonia celular são importantes ferramentas aliadas no 

combate em diversos países.

Nessa mesma linha, Whitelaw et al. (2020) indicam que os países que mantêm 

baixo índice de mortalidade por Covid-19 possuem em comum estratégias que in-

cluem monitoramento rápido, testagem, rastreamento de contatos e quarentenas 

estritas, bem como empregam em sua regulação de saúde as tecnologias digitais. De 

modo a avaliar as diversas abordagens do ponto de vista dos aplicativos utilizados, 

apresentamos a Tabela 1, que agrupa todos os países que utilizam aplicativos de ras-

treamento de contatos patrocinados por entidade pública nacional e outros países 

relevantes, do ponto de vista da cobertura midiática, que não empregam essa tecno-

logia com essas mesmas características.

Tabela 1 – Mortalidade dos países de acordo com o uso de 
aplicativo público de contato de âmbito nacional (dados 

por milhão de habitantes) – situação em 15/7/2020

Possuíam aplicativo de contato nacional 
mantido por entidade pública

Não possuíam aplicativo de contato nacional 
mantido por entidade pública

País Mortal Casos Testes País Mortal Casos Testes
Vietnã 0 4 2.824 Argentina 44 2.365 10.950

República da 
China 3 58 62.814 Rússia 81 5.114 162.773

Geórgia 4 252 39.145 Portugal 164 4.652 134.066

Malásia 4 270 32.380 Canadá 233 2.873 87.473
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Possuíam aplicativo de contato nacional 
mantido por entidade pública

Não possuíam aplicativo de contato nacional 
mantido por entidade pública

País Mortal Casos Testes País Mortal Casos Testes
Austrália 4 411 125.977 México 282 2.415 5.862

Singapura 5 8.011 172.509 Brasil* 350 9.095 21.507

República da 
Coreia 6 264 27.917 Chile 370 16.708 69.161

Marrocos 7 438 25.042 Peru* 371 10.121 59.535

Japão 8 176 4.542 EUA 421 10.721 133.275

Indonésia 14 293 4.102 Suécia 549 7.524 67.496

Índia 18 693 8.991 Reino Unido* 662 4.291 180.712

República 
Tcheca 33 1.246 56.273 Bélgica 844 5.424 120.612

Israel 41 4.655 143.229

Polônia 42 1.023 49.164

Noruega 47 1.661 70.655

Hungria 62 441 30.974

Arábia Saudita 67 6.904 69.956

África do Sul 73 5.027 37.630

Dinamarca 105 2.255 217.013

Alemanha 109 2.396 76.092

Irlanda 353 5.197 106.837

França 460 2.641 38.133

Itália 579 4.025 99.319

Espanha 608 6.495 128.893

Fonte: elaborado pelo autor com base em dados de 
Worldometers (2020) e de Wikipedia (2020).

Notas: (*) Quando da produção deste documento (julho de 2020), o Peru mantinha 
aplicativo sem funcionalidade de contato (PERU, 2020). No Reino Unido houve um 
retrocesso no lançamento por questões de privacidade (KELION, 2020), sendo que 
em 18 de junho de 2020 foi indicado que proximamente seria lançado o aplicativo 

(UNITED KINGDOM, 2020a) e em agosto encontrava-se em fase de testes em algumas 
regiões do país (NHS, 2020). No Brasil, o Ministério da Saúde incluiu a funcionalidade 

de rastreamento em seu aplicativo Coronavírus-SUS em 31 de julho de 2020.

A Tabela 1 indica diversas características que chamam a atenção. A primeira 

delas é que o uso desse tipo de aplicativo independe do regime político e da percepção 

democrática que se têm dos países. Em segundo lugar, os países selecionados que não 

se utilizam do aplicativo, à exceção da Argentina (que impôs um dos lockdowns mais 

longos e severos) e Rússia (cuja transparência nos dados é repetidamente questionada), 
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possuem taxas de mortalidade maior que cem por milhão de habitantes. Entre os 

24 países que se utilizam do aplicativo, apenas quatro, Irlanda (353), França (460), 

Itália (579) e Espanha (608) possuem taxas de mortalidade substancialmente supe-

riores a cem por milhão, e apenas dois atingem número bem próximo disso, a Alema-

nha (109) e a Dinamarca (105). Casualmente o grupo dos quatro países mencionados 

com altas taxas foram os mais rapidamente noticiados na imprensa e onde, segundo 

as autoridades sanitárias, o pico da pandemia já foi atingido. Além do mais, esses paí-

ses foram atingidos no início da crise mundial quando ainda persistiam muitas dúvi-

das sobre a doença, o que pode ter retardado a adoção de medidas de contenção. Já 

os países que não se utilizavam do aplicativo, em meados de julho, possuíam taxas de 

mortalidade muito mais altas e que ainda podem se elevar mais, pois a doença não 

está controlada na maioria deles. No caso do Brasil, a taxa de mortalidade (350) é si-

milar à da Irlanda, porém com taxa de testagem muito inferior no caso brasileiro.38 

Logicamente as taxas de mortalidade não são diretamente comparáveis (pelo estágio 

da pandemia) ou atribuíveis ao aplicativo de contato uma vez que, como dito ante-

riormente, é considerado pelas próprias autoridades de saúde como uma ferramenta 

no auxílio ao controle do aumento de casos, após a doença estar sob controle. Entre-

tanto, a Tabela 1 indica que países que não observaram aumento descontrolado de 

casos após a reabertura das atividades utilizam os aplicativos de rastreamento. Já a 

grande maioria dos países que não empregam a ferramenta recebem fortes críticas 

na imprensa e de especialistas quanto à forma de condução da pandemia.

Muitas das críticas dizem respeito à velocidade para o reconhecimento da gra-

vidade da doença, além de eventuais erros de estratégia. A notificação das pessoas 

que podem ter sido infectadas deve ser o mais rápido possível. O mencionado estudo 

de Ferreti et al. (2020) examinou diversas velocidades de notificação desses usuários 

e avaliou quantos desses contatos precisariam ficar quarentemados e quantos dos in-

fectados confirmados precisariam ficar isolados para manter a doença sob controle.39 

A Tabela 2 apresenta esses dados.

38 Segundo o Worldometer, o Brasil possui taxa de testagem de 23.095 e a Bélgica 128.050 por milhão de 
habitantes (WORLDOMETER, 2020).

39 Para manter a doença sob controle, é necessário alcançar o índice R0 < 1, que é o número médio de 
contágios causados por pessoa infectada (basic reproductive number). Um número maior do que um 
indica que um infectado contamina mais de uma pessoa e, portanto, a doença continua se propa-
gando e quando o número é menor do que um indica que um infectado contamina menos de uma 
pessoa e, nesse caso, a doença está diminuindo sua propagação e irá eventualmente acabar.
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Tabela 2 – Porcentagem necessária de permanência na quarentena 
dos contatos rastreados, em função do número de dias entre 

o isolamento do infectado e a notificação do contato

% de infectados 
que teriam que 
ficar isolados 

para controle da 
doença

% (aprox.) dos contatos que precisariam ficar em quarentena para 
controlar a doença, de acordo com o tempo utilizado para notificação

3 dias 2 dias 1 dia Imediato

20 - 82 75 70

40 - 80 70 62

60 - 78 65 50

80 >95 76 58 40

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de gráfico de Ferreti et al. (2020).

Como se verifica na Tabela 2, a velocidade de notificação dos contatos é crucial 

para conter a doença e impacta diretamente a quantidade de isolamentos (do infec-

tado) e de quarentena (dos contatos) necessários. Segundo o estudo, uma notificação 

que demore três dias (manual) tem baixíssima chance de funcionar para o controle 

da doença (mais de 80% dos infectados teriam que cumprir isolamento e mais de 95% 

dos contatos deveriam entrar em quarentena). Já uma notificação imediata, em que 

60% dos infectados permanecessem isolados, iria requerer que a metade dos contatos 

permanecessem em quarentena de modo a controlar a doença.

Observe-se que a notificação imediata não incorre em grandes diferenças com 

relação à notificação um dia depois. Isso é uma vantagem do ponto de vista da priva-

cidade, pois é razoável pensar que a notificação em tempo real poderia resultar na 

identificação da pessoa infectada se a interação ocorreu em locais com poucas pes-

soas. No entanto, passadas 24 horas ou 48 horas depois é mais difícil para uma pessoa 

se lembrar de todas as outras com quem manteve contato nesse período.

As simulações realizadas pelos estudos da Universidade de Oxford e que en-

volveram outras instituições, entretanto, geraram um certo desalento pelo fato de 

a imprensa ter divulgado que a doença só poderia ser contida se 60% da população 

utilizasse o aplicativo, o que é difícil de atingir (UNIVERSITY OF OXFORD, 2020). 

Entretanto, a análise mais aprofundada dos dados indica que a redução no espalha-

mento da doença já se inicia com percentuais muito mais baixos de uso. Em reporta-

gem em que a complexa modelagem adotada pela equipe é traduzida para o público 
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em geral, O’Neill (2020), da MIT Technology Review, explica que o uso desses aplicati-

vos tem eficácia proporcional ao número de usuários e que, se apenas 14% da popula-

ção utilizar o aplicativo, já poderiam ser sentidos efeitos na redução da contaminação.

Todavia, os autores ressaltam que a ferramenta somente seria efetiva desde que 

utilizada após o término de um período de lockdown (isto é, em um cenário com baixo 

número de casos) e quando os infectados obedecem às regras de isolamento e quaren-

tena.40 Nessas condições, a matéria aponta para a conclusão mais impressionante do 

estudo: se 80% dos donos de smartphones utilizarem o aplicativo e isso corresponder 

a 56% da população, essa condição já seria suficiente para suprimir a pandemia sem 

outras formas de intervenção relativas a isolamento social. A análise dos gráficos do 

estudo em que são testados 12 cenários distintos indica que, se 20% dos usuários de 

smartphones utilizarem o aplicativo (aproximadamente 14% da população), a redução 

da contaminação poderia ser da ordem de 30%.

Relatório produzido por membros do grupo da Universidade de Oxford e de ou-

tras instituições para a NHSX, o equivalente britânico ao Datasus brasileiro, apre-

sentou outros dados confirmando a efetividade dos aplicativos (HINCH et al., 2020). 

Simulando diversas configurações de aplicativos de rastreamento de contatos, o rela-

tório aponta que, se 20% de usuários de smartphones utilizarem o aplicativo, ao tér-

mino de 140 dias, haveria redução de, aproximadamente, 17% no número de óbitos. 

O número poderia subir a 55%, caso a utilização fosse de 40% dos usuários, podendo 

a redução no número de óbitos chegar a 82%, caso 70% dos proprietários utilizassem 

o aplicativo.41

Para trazer essa solução a um país como o nosso, o leitor já deve ter identificado 

uma série de limitantes sociais, econômicos, geográficos e até políticos. Na próxima 

seção iremos nos concentrar na questão da penetração da tecnologia celular e, assim, 

analisar a potencialidade dessa ferramenta no Brasil.

40 No estudo original, a metodologia considera um lockdown de 35 dias após 1% da população estar in-
fectada; a população acima de 70 é solicitada a se isolar em casa; e 100% dos indivíduos mantêm iso-
lamento após diagnóstico, com perda diária (de pessoas saindo do isolamento) de 2%. Além disso, 80% 
dos proprietários de smartphones utilizam o aplicativo de rastreabilidade e esse conjunto representa 
56% da população.

41 Percentuais aproximados, obtidos da leitura do gráfico do Cenário 3, com tempo de duplicação da 
infecção de 3,5 dias (Figura 6 do estudo de Hinch et al., 2020).



133APLICATIVOS DE CELULAR PARA RASTREAMENTO DE CONTATO
COMO ESTRATÉGIA CONTRA A COVID-19 NO BRASIL

3 Penetração da telefonia e dos smartphones

Para que sistemas de controle epidemiológicos sejam eficazes, faz-se necessária 

uma tecnologia amplamente disponível e acessível. Aparentemente a telefonia celu-

lar preenche esse requisito. Segundo o portal Teleco, o país possui mais linhas ativas 

que habitantes (220 milhões de linhas) (TELECO, 2020c). Quase a totalidade dos muni-

cípios (98,7%), representando 99,8% da população, possui cobertura celular de tercei-

ra geração e 97% da população, a de quarta geração (TELECO, 2020b). Porém, profusão 

e disponibilidade não é tudo. Entre outros fatores, é relevante avaliar a quantidade de 

celulares aptos para receber esses aplicativos. Mais importante ainda é conhecer que 

parcela desses celulares estão conectados à internet, e entre estes, o impacto que a in-

clusão deste tráfego adicional de dados trará nas faturas dos usuários.

Com relação à rede mundial de computadores no Brasil, o mesmo portal aponta 

que existiam no país, em 2018, 135 milhões de usuários de internet (TELECO, 2020c). 

A TIC Domicílios, pesquisa anual mantida pela entidade pública de regulação técnica 

da internet, indica que, em 2019, 93% das residências possuíam telefone celular, 80% 

dos brasileiros já tinham utilizado a internet alguma vez, sendo que 74% nos últimos 

3 meses (CETIC.BR, 2020). A pesquisa também aferiu que 67% dos domicílios pos-

suem acesso à internet e, desses, aproximadamente um terço (27%) o faziam exclusi-

vamente por meio da telefonia celular (CETIC.BR, 2020).

Pesquisa da FGV (Fundação Getúlio Vargas) estimou o número de smartphones, 

que seriam os aparelhos mais indicados para instalação desse tipo de aplicativos, 

em 2018, em 220 milhões de dispositivos, incluídos, no entanto, tablets e outros 

(DEMARTINI, 2018). Como forma de precisar um pouco melhor esse número, consul-

tando o portal Teleco obtêm-se que, em 2019, foram comercializados 48 milhões de 

smartphones (TELECO, 2020a), número que tem se mantido razoavelmente constante 

nos últimos quatro anos e que corrobora razoavelmente os dados apresentados pela 

FGV. A pesquisa da instituição de ensino estima que 70% das conexões à internet são 

realizadas por meio desses aparelhos. A combinação dessas estatísticas permite con-

siderar que seria bastante provável que ao menos 70% dos brasileiros estariam aptos 

a instalar algum desses aplicativos em seus celulares, caso o serviço fosse oferecido 

como política oficial.

Todavia, cabem algumas ressalvas nessa estimativa. Nem todos os smartphones 

poderão usufruir do conjunto das funcionalidades desses aplicativos. Muitos são 

antigos e não suportam mais atualizações de sistema operacional ou não possuem 
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memória suficiente. Outros podem ser utilizados apenas para conexão de forma 

esporádica e não possuir chip válido. Também temos de considerar aqueles que não 

querem ou não podem pagar pelo acréscimo no consumo de dados acarretado pelo 

uso do aplicativo. Nesse caso seria necessária alguma forma de incentivo para insta-

lação, como, por exemplo, a gratuidade nesse tráfego.

Da mesma forma, também deve ser considerada a possibilidade da implemen-

tação de soluções de monitoramento com celulares simples e mais baratos mediante 

o envio de mensagens SMS, como de fato já ocorre em alguns, casos como aquelas 

enviadas pela Defesa Civil.42 Essas mensagens têm o potencial de atingir quase todos 

os brasileiros. Entretanto, as soluções mais complexas e protetivas são implemen-

tadas mediante o uso intensivo de dados, sendo necessário, nesses casos, o uso de 

smartphones. Além desses aparelhos serem mais caros e terem que ser mais novos, 

há ainda questões socioeconômicas regionais, individuais e comportamentais que 

impactariam a adesão. Contudo, não iremos nos deter nesses aspectos neste trabalho.

Na seção seguinte exploramos os diversos tipos de aplicativos para celular dese-

nhados na luta contra a pandemia.

4 Tipos de aplicativos

As ferramentas digitais permitem o uso de inúmeras tecnologias. Sun, Chen e 

Viboud (2020) explicam que a rede social médica chinesa DXY.cn, em que os profis-

sionais de saúde postam casos anonimizados de pacientes para conhecimento geral 

e debate, facilita a disseminação das informações na comunidade de saúde. Existem 

também ferramentas de autodiagnóstico e até soluções que se utilizam de inteligên-

cia artificial. Contudo, aqui iremos focar em ferramentas de implementação mais 

simples, amplamente disseminadas e, por isso mesmo, de relativo baixo custo e de 

alto alcance: os aplicativos de monitoramento para celulares.

Quanto à forma de monitoramento, existem basicamente dois tipos de aplica-

tivos: os que verificam o deslocamento dos usuários e os que armazenam códigos 

de aparelhos próximos, os aplicativos de rastreamento de contatos (contact tracing). 

42 Por exemplo, um SMS poderia ser enviado para todos os celulares conectados em uma determinada 
estação rádio base alertando acerca do aparecimento de um novo caso na área ou, ainda, alertando ao 
usuário que está adentrando zona com grande número de infectados.
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Quanto à forma de notificação, existem aqueles em que o monitoramento das pessoas 

e o pareamento dos contatos é feito de forma centralizada e aqueles em que a análise 

acerca do possível contato (o pareamento ou matching) é feita de forma descentrali-

zada, nos celulares de cada usuário. Existem também aplicativos que advêm de inicia-

tivas colaborativas e espontâneas, que não necessariamente possuem a coordenação 

das autoridades de saúde. Nesses aplicativos, um entusiasta disponibiliza um aplica-

tivo e as pessoas inserem seus dados de maneira voluntária, com anonimização ou 

não, indicam seu endereço, e até sua localização, e se estão infectadas. Não iremos nos 

deter nesses aplicativos colaborativos, uma vez que seria necessária sua utilização 

massiva para que fosse produzida efetividade satisfatória.

Com relação à gestão e à responsabilidade dos sistemas de monitoramento 

serem públicos ou privados, cada um tem suas vantagens e desvantagens. As iniciati-

vas públicas têm maior potencial de universalização e, possivelmente, maiores chan-

ces de não serem alvo de monetizações. Por outro lado, iniciativas do setor privado 

podem ser consideradas mais seguras por aqueles que julgam a interferência do Esta-

do como negativa do ponto de vista das liberdades individuais. Neste trabalho iremos 

focar iniciativas comandadas ou patrocinadas pelas autoridades públicas de saúde.

4.1 Aplicativos de monitoramento do deslocamento

No grupo dos aplicativos de deslocamento, os dados podem ser obtidos junto às 

operadoras de telefonia celular e, nesse caso, são verificadas as estações rádio base 

às quais o aparelho celular está conectado; verifica-se onde ele “dorme” e, de dia, o seu 

distanciamento daquele local. Os dados podem ser anonimizados, ou agrupados por 

região, sem identificação, e, com esses mapas de calor gerados (como costuma se ver 

nos jogos de futebol), as autoridades sanitárias podem verificar o cumprimento das 

regras de distanciamento social impostas (ou recomendadas) à população.

Os aplicativos que acompanham o deslocamento, medindo assim o isolamento 

social, possuem a vantagem de poder sinalizar, de forma simples aos usuários – por 

exemplo, pelo envio de mensagens curtas de texto (SMS) –, quando estes se aproxi-

mam de áreas com alta possibilidade de contaminação. Seria um sistema similar ao 

utilizado pela Defesa Civil para alerta de desastres.

Potencialmente toda a população brasileira poderia usufruir do serviço. No es-

tado de São Paulo, a forma agregada e anonimizada de medição do isolamento so-

cial foi a adotada, apenas para se aferir o nível atingido e não são enviados SMS ou 
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qualquer tipo de informação aos usuários.43 Em julho de 2020, o sistema, oferecido de 

maneira integrada pelas operadoras, foi adotado pela metade dos entes federativos 

aptos a utilizá-lo (estados e localidades com mais de 500 mil habitantes), 39 de 80, e 

incluem 17 estados e as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador 

e Porto Alegre (WARTH, 2020).

Os acompanhamentos de deslocamentos podem, porém, ser mais invasivos. 

Aplicativos ou operadoras de telefonia podem coletar os dados de localização obti-

dos por meio do GPS dos aparelhos celulares e enviá-los a uma central, o que implica 

implantar verdadeiras coleiras eletrônicas. Em Hong Kong, por exemplo, infectados 

devem utilizar braceletes e, na Islândia, o governo monitora se as pessoas permane-

cem autoisoladas (WHITELAW et al., 2020).

Na China, como amplamente noticiado, as estratégias são fortemente invasi-

vas. Ferreti et al. (2020) explicam que o aplicativo, em comunicação com um sistema 

centralizado e mediante inteligência artificial, se utiliza de dados de movimentação 

das pessoas combinados com os resultados dos testes de infecção para indicar cor 

verde, amarela ou vermelha no celular das pessoas, de modo a controlar a movimen-

tação e o acesso aos locais. O aplicativo é incorporado como funcionalidade dentro do 

WeChat (rede social) e do Alipay (comércio eletrônico) e, portanto, é altamente difun-

dido, como informam os estudiosos. Todavia, os autores ressaltam que, apesar de o 

aplicativo ser necessário para movimentação entre quarteirões e em espaços e trans-

portes públicos, ele não é de uso obrigatório. Na Coreia do Sul há aplicações públicas e 

privadas que funcionam de forma similar, como detalharemos mais adiante.

4.2 Aplicativos de rastreamento de contatos

No segundo grupo, o dos aplicativos de rastreamento de contatos (contact 

tracing), é utilizada a tecnologia de conectividade de curta distância (até 10 metros) 

conhecida como bluetooth. O sistema é fruto do desenvolvimento conjunto dos de-

tentores dos sistemas operacionais dos celulares Apple (IOS) e Google (Android) 

(APPLE e GOOGLE, 2020), o que deixaria de fora, inicialmente, celulares de outros 

sistemas, tais como os da Huawei.

43 No sistema Simi-SP as operadoras marcam onde o aparelho “dormiu” (local em que se manteve fixo 
entre 22h e 2h) e verifica quando ele se afastou mais de 200 metros e, dessa forma, o índice é calculado 
e repassado ao governo pelo consórcio das operadoras (SÃO PAULO, 2020).
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Nesta modalidade, os aparelhos emitem um sinal de identificação, chamado 

beacon, constituído de um conjunto de números randômicos, alterados a cada 10 a 

20 minutos, que são detectados e armazenados pelos aplicativos. Cabe a cada usuário 

a decisão e a ação de indicar manualmente no seu aplicativo que ele testou positivo 

para o coronavírus e, nesse momento, seus beacons (portanto anônimos) são envia-

dos a uma central que os repassa a todos os celulares da área.

A central não possui a informação das pessoas com quem ela esteve em con-

tato e não faz nenhum tipo de pareamento. Decorrido um certo tempo, de modo a 

garantir a anonimidade das pessoas, cada celular faz o pareamento com os beacons 

recebidos e notifica o seu próprio usuário de que ele esteve nas proximidades de uma 

pessoa infectada. O intuito dessa dinâmica, que não permite a notificação dos con-

tatos imediatamente após um usuário se identificar como positivo, é a proteção da 

privacidade. Outro ponto importante a ressaltar é que os beacons são armazenados 

por apenas catorze dias, e após esse período são destruídos.

Apesar da preocupação da Apple, da Google e de autoridades com a privacidade 

do método desenvolvido, o usuário ainda poderia ser identificado mediante a trian-

gulação com outras informações. A repórter Natasha Singer (2020) revelou que os ce-

lulares que se utilizam do Android devem ligar a localização via GPS. Assim, mesmo 

que governos não se utilizem da localização, o Google poderia determiná-la de ma-

neira precisa. Esse é um assunto ainda em desenvolvimento.

Os aplicativos também podem ser divididos entre aqueles centralizados e des-

centralizados. No caso dos centralizados, a central de monitoramento recebe a infor-

mação de com quais celulares cada usuário teve contato. Verifica se entre esses há 

infectados (processo conhecido como pareamento) e, se for o caso, devolve a informa-

ção de que ele esteve próximo com alguém infectado. Na Coreia do Sul esse método 

é utilizado.

O caso coreano é extremamente invasivo e permite o cruzamento de informa-

ções de GPS, transações bancárias e circuitos de TV, entre outros (SHOW..., 2020). 

Essa possibilidade surgiu devido à experiência do país com a gripe Mers, que, em 

2015, permitiu ao governo aprovar legislação que autoriza a coleta e publicação desse 

tipo de dados (CORONAVIRUS, 2020). Os dados armazenados são anonimizados e dis-

ponibilizados ao público em geral, bem como são utilizados pelo aplicativo oficial do 

Ministério do Interior e Segurança, Self-Quarantine Safety Protection.

Esse aplicativo é usado para monitorar se infectados saem de casa durante o 

seu período de quarentena obrigatório (KIM, 2020). Ressalte-se que, nesse país, os 
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aplicativos podem notificar o usuário de maneira instantânea, caso se aproximem 

de uma pessoa infectada, o que permite a identificação do indivíduo facilmente. Essa 

perda de privacidade, no entanto, é compensada com a diminuição da exposição e, 

certamente, com menor contaminação da população.

No Reino Unido debate-se a adoção do modelo centralizado e, até o momento 

(agosto de 2020), não houve a implantação definitiva do aplicativo, em âmbito nacio-

nal (NHS, 2020). O sistema público de saúde local, National Health Service (NHS), che-

gou a realizar testes com um sistema em que o servidor central recebe os beacons dos 

bluetooths (portanto anonimizados) das pessoas e verifica se elas estiveram em con-

tato com (beacons de) infectados. A vantagem desse sistema, em que as mensagens 

são enviadas apenas aos celulares necessários, como apontam Paul e Irvine (2020), é 

que há um controle central, por exemplo, de acompanhamento das infecções e ava-

liação se houve falsos positivos sendo reportados.

A implementação alemã Corona Warn App, patrocinada pela autoridade sanitá-

ria alemã, Robert Koch Institut, funciona de forma descentralizada (DEUTSCHLAND, 

2020). O instituto informa que, até o início de julho de 2020, o aplicativo foi insta-

lado 15,4 milhões de vezes (RKI, 2020).

Além dos tipos de aplicativos e formas de implementação, outro ponto funda-

mental que implica a adesão e efetividade do uso dessa medida é a questão da guarda 

dos dados. Há, por exemplo, questões técnicas, como as de segurança das informa-

ções, resiliência e integridade. A autoridade que desenvolve e mantém o aplicativo 

deve ser reconhecida por sua integridade e capacidade técnica para contenção de 

ataques e vazamentos de informações. No entanto, o uso desses aplicativos encerra 

importante conflito entre privacidade e proteção da comunidade, assunto abordado 

na próxima seção.

5 E a privacidade? Um modelo a ser seguido que atenda 
à LGPD

O primeiro ponto a se considerar quanto à privacidade diz respeito à garantia 

(ou não) de que os sistemas de monitoramento respeitarão os direitos individuais das 

pessoas. Soluções mais invasivas que desconsideram essas questões individuais podem 

funcionar como coleiras eletrônicas, até com notificação a autoridades policiais em 

caso de quebras de quarentena pessoal ou de medidas amplas de lockdown.



139APLICATIVOS DE CELULAR PARA RASTREAMENTO DE CONTATO
COMO ESTRATÉGIA CONTRA A COVID-19 NO BRASIL

Na China, por exemplo, as pessoas devem andar com a sua identificação digital, 

um QR code, que pode ser exigido, por exemplo, na entrada de repartições, comércios 

e transporte públicos (MOZUR, ZHONG e KROLIK, 2020). O lado positivo dessa abor-

dagem é que se evita a exposição das pessoas não infectadas a riscos desnecessários. 

Já nas implementações em que a privacidade é a maior preocupação – o chamado 

privacy by design – procura-se proteger a população, em inegável menor medida, 

mas sem expor a identidade dos infectados.

Morley et al. (2020) estabelecem quatro princípios básicos que devem ser aten-

didos na adoção de aplicativos de rastreamento para mitigar os problemas da perda 

de privacidade. Tais aplicações devem ser necessárias, proporcionais, cientificamente 

válidas e restritas no tempo. De modo a testar esses princípios, os autores defendem 

o exame de dezesseis questionamentos éticos para o desenvolvimento: é necessário 

ou há melhores soluções? É proporcional à gravidade? É efetivo em termos de tempo 

e popularidade? É temporário? É de adesão voluntária? Requer consentimento? Pre-

serva o anonimato? Os dados podem ser apagados? O propósito para a guarda dos 

dados está definido? O propósito do aplicativo é limitado? É utilizado apenas para pre-

venção? É utilizado para fiscalização? É desenvolvido em código aberto? É de acesso 

universal? É de fácil uso? E, por último, possui processo de desmobilização?

No caso específico brasileiro, o tratamento dos dados pessoais coletados e trans-

mitidos devem atender à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A LGPD possui prin-

cípios bem definidos que orientam em que casos e para quais finalidades os dados 

podem ser objeto de tratamento.44 Ademais, o instrumento estabelece que devem 

ser obedecidos limites estritos quanto à comunicação ou compartilhamento desses 

dados com terceiros, sejam da administração pública ou da iniciativa privada. O fato 

de os dados serem relativos à saúde das pessoas lhes garante maior privacidade, uma 

vez que essas informações são consideradas sensíveis no âmbito da LGPD. Voltare-

mos a esses pontos mais adiante.

Fazendo-se uso dos conceitos apresentados anteriormente, pode-se defender 

que aplicações seguras, do ponto de vista da privacidade, seriam aquelas que: 1) se-

jam de iniciativa de autoridade pública (preferentemente sanitária) e que atendam 

rigorosamente à LGPD; 2) armazenem beacons (anônimos, portanto) emitidos pelos 

44 O art. 6o da LGPD (Lei no 13.709/2018) estabelece que o tratamento de dados deve se dar respeitando-
-se os princípios da: finalidade; adequação; necessidade; livre acesso; qualidade dos dados; transparên-
cia; segurança; prevenção; não discriminação; responsabilização e prestação de contas.
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celulares próximos; 3) as próprias pessoas infectadas tomem a decisão de ativar no 

seu celular o status de infectado (teste positivo); 4) os próprios aparelhos (modelo des-

centralizado) identifiquem se o usuário esteve em contato com (beacons de) infecta-

dos; 5) notifiquem o usuário em momento posterior (por exemplo, doze horas ou um 

dia após) caso tenha havido proximidade com um infectado; e 6) os beacons sejam 

destruídos quinze dias após sua coleta (que é o tempo considerado como médio para 

incubação da Covid-19).

Aprovado o teste da privacidade, resta ainda uma grande questão: a adesão a 

esse esquema deveria ser obrigatória? E, se opcional, seria suficiente para proteger 

a sociedade? Obviamente a adesão compulsória por todos os donos de smartphones 

compatíveis seria mais efetiva, do ponto de vista sanitário e de proteção da popula-

ção contra a doença, do que depender do desprendimento colaborativo de alguns. Ela 

também seria mais efetiva se considerarmos a baixa aderência às diretrizes sanitá-

rias em determinados grupos sociais, segmentos da população e microrregiões. Como 

exemplo, podemos citar o não uso ou emprego inapropriado da máscara de proteção 

individual, aliado à falta de familiaridade com a sua utilização. As desigualdades so-

cioeconômicas e de educação ilustram essa realidade de norte a sul do país. Em que 

pesem essas questões comportamentais, na próxima seção focaremos no ponto de 

vista da legalidade das medidas sanitárias.

6 O aplicativo deve ser de uso obrigatório? Questão legal 
e constitucional

Na China, como comentado por Ferreti et al. (2020), o aplicativo é obrigatório para 

circulação das pessoas nos espaços públicos. Entretanto, Kamel Boulos e Geraghty 

(2020) apontam que, naquele país, apesar dos conhecidos problemas de privacidade e 

de interferência do Estado na vida das pessoas, os dados disponíveis devem obedecer 

às leis de cibersegurança e não deve haver abuso no uso das informações. Na Coreia 

do Sul, como apresentado, o parlamento optou por praticamente prescindir da priva-

cidade em prol do controle de doenças.

Na análise do caso brasileiro deve ser considerado um valor quase que univer-

sal do direito, o chamado princípio da proporcionalidade. Esse fundamento indica que 

a introdução de uma medida ou obrigação legal por parte do Estado deve ser adequa-

da e amparada por finalidades aceitáveis do ponto de vista do arcabouço jurídico de 
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um país e, para o Brasil, no atendimento aos princípios e normas emanados da Consti-

tuição Federal. Posto de outra forma, para a introdução de uma norma, é preciso sope-

sar os direitos individuais das pessoas e as necessidades da coletividade.

Em questões de saúde pública, a Lei de Vigilância Epidemiológica (Lei 

nº 6.259/1975) estabelece a notificação obrigatória de doenças que possam implicar 

isolamento ou quarentena. Nesses casos, a autoridade sanitária fica obrigada a adotar 

as medidas indicadas para o controle da doença, ficando as pessoas físicas e as enti-

dades públicas e privadas sujeitas ao controle determinado pela autoridade sanitária.

A LGPD reconhece essa necessidade epidemiológica e permite o tratamento de 

dados – inclusive identificáveis – para a tutela da saúde (arts. 7º e 11). Apenas a tí-

tulo de exemplo, podemos citar o caso de uma criança infectada com sarampo, em 

que as autoridades sanitárias devem notificar a escola e, em especial, sua sala de aula 

(não necessariamente nominando o aluno), como forma de evitar o espalhamento 

da infecção. Na Covid-19, da mesma forma, a rastreabilidade dos contatos permite a 

contenção da doença. Portanto, a princípio, tanto a LGPD quanto a Lei de Vigilância 

permitiriam o trânsito desse tipo de informações e, assim, a adoção de sistemas cen-

tralizados ou descentralizados de rastreamento de contatos.

Entretanto, outros fatores devem ser considerados, a exemplo do uso de alterna-

tivas menos invasivas que atenderiam aos demais princípios previstos na LGPD. Con-

forme discutido, se existem alternativas menos intrusivas com relação à privacidade, 

essas deveriam ser implementadas. Porém, há uma questão maior a ser analisada: é 

possível exigir a obrigatoriedade de instalação desse tipo de aplicativos, respeitada ou 

não a privacidade, do ponto de vista constitucional?

No arranjo jurídico brasileiro, a pandemia tem representado diversos desafios. 

A Lei do Uso de Máscaras (Lei nº 14.019/2020), sancionada em julho, determinou a 

obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte público, uma vez que sua utiliza-

ção protege um grande número de pessoas. Portanto, esse instrumento atenderia, em 

primeiro exame, ao princípio da proporcionalidade. Nesse caso o direito individual à 

locomoção (CF, art. 5º, XV), por exemplo, é contraposto por outro maior, o de proteção 

à saúde da coletividade, um direito de todos (CF, art. 6º) e dever do Estado (CF, art. 196). 

Mas a Lei do Uso de Máscaras também serviu para discussão da aplicabilidade desta 

à casa das pessoas, inviolável, de acordo com o texto constitucional (CF, art. 5º, XI). 

Alegando esse direito basilar, a Presidência da República vetou o dispositivo que, em 
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sua própria tese, poderia obrigar as pessoas a utilizarem máscaras no interior de suas 

residências.45

Outro aspecto nesta discussão, anterior à batalha jurídica com relação aos 

vetos à Lei do Uso de Máscaras, diz respeito ao posicionamento do Supremo Tribu-

nal Federal (STF), em abril de 2020, em julgamento da Ação Direta de Inconstitucio-

nalidade (ADI) 6.341, acerca da MP nº 926, transformada na Lei nº 13.979/2020 dois 

meses antes e que estabeleceu as bases para o combate à Covid-19. No julgamento foi 

decidido que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do in-

ciso I do art. 198 da Constituição, o presidente da República poderá dispor, mediante 

decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais.46 Assim, foi mantido o de-

senho dado pela Constituição de que as ações e serviços públicos de saúde integram 

uma rede única descentralizada, o que permite às autoridades de saúde de cada ente 

(municipal ou estadual) dispor sobre medidas nessa temática.

A decisão da Suprema Corte, a qual vem sendo utilizada durante a pandemia, as-

segura a possibilidade de governadores e prefeitos tomarem suas próprias decisões a 

respeito da abordagem a ser adotada no combate à doença. Assim, gestores locais e re-

gionais puderam impor medidas protetivas mais estritas do que as que estavam sendo 

consideradas, à época, pelas autoridades federais. Por outro lado, essa fragmentação 

de estratégias, aliada à movimentação de pessoas (os serviços de transporte coletivo e 

as estradas, por exemplo, continuaram em funcionamento, diferentemente de muitos 

países), dificulta o combate ao vírus, como indica a experiência internacional.

Ainda quanto aos aspectos da constitucionalidade, se considerarmos o que ocor-

reu no julgamento da Corte referente à Lei da Covid-19, é possível imaginar que a 

obrigatoriedade da adoção do aplicativo possa ser considerada inconstitucional. Uma 

decisão desse tipo geraria diferenças na adoção do aplicativo, a depender de prefeitos 

45 Na Mensagem de Veto no 374/2020, o Ministério da Justiça e Segurança Pública manifestou-se por 
vetar o dispositivo por “A propositura legislativa, ao estabelecer que o uso de máscaras será obriga-
tório em demais locais fechados em que haja reunião de pessoas, incorre em possível violação de 
domicílio por abarcar conceito abrangente de locais não abertos ao público, a teor do art. 5º, XI, da 
Constituição Federal, o qual dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo 
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para pres-
tar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial [...]” (BRASIL, 2020b).

46 Decisão: “O Tribunal, por maioria, referendou a medida cautelar deferida pelo Ministro Marco Aurélio 
(Relator), acrescida de interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei nº 13.979, a fim de 
explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da 
Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e 
atividades essenciais” (BRASIL, 2020a).
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e governadores. Então, no caso de não haver um aplicativo nacional e como a ado-

ção da medida por um ente federativo não vincularia os demais, a movimentação de 

pessoas entre estados ou municípios que adotaram estratégias de rastreamento dis-

tintas (ou mesmo, não adotaram nenhum tipo de rastreamento) ficaria prejudicado 

seriamente o rastreamento, especialmente nas regiões metropolitanas e limítrofes. 

Todavia, a Corte poderá entender pela importância da manutenção da saúde da cole-

tividade, o que poderia resultar em alguma forma de modulação ou relativização de 

sua decisão. No entanto, estes cenários são apenas especulações.

Também seria passível de contestação judicial a adoção de eventual sistema de 

rastreamento centralizado ou de notificação instantânea da forma como implemen-

tado na Coreia do Sul – ressalte-se, país com total liberdade democrática – ou como 

na China. Em que pese, como vimos, que os países que aplicaram as medidas mais 

restritivas conseguiram voltar à normalidade com maior rapidez, no Brasil temos 

que considerar que o país vive hoje cenário de grandes contestações. Medidas que 

podem ter um objetivo manifestamente protetivo podem sofrer desconfianças das 

mais diversas. Essa situação de receio pode ser exemplificada com o julgamento da 

MP nº 954/2020, em que o STF decidiu suspender a eficácia do compartilhamento 

de dados dos usuários da telefonia, mantidos pelas operadoras, com o IBGE (BRASIL, 

2020a). O intuito declarado da medida era o de facilitar atividades de recenseamento 

da população. A Corte, porém, vislumbrou graves perigos à privacidade e optou pela 

sua suspensão.

O ambiente de constantes batalhas jurídicas e desconfiança, combinado com 

a propagação de muita desinformação, em especial nas redes sociais, a chamada in-

fodemia, traz outro ingrediente à questão: o receio da população. Mesmo que uma 

autoridade pública de saúde ofereça a aplicação de rastreamento de forma gratuita, 

descentralizada e com a garantia do anonimato, muitos poderão ficar desconfiados, 

ainda mais em se considerando a possiblidade de combinação com os dados do GPS 

(questão ainda em aberto, conforme indicado anteriormente). É razoável supor que, 

se a opção da autoridade sanitária recair sobre os aplicativos de controle centralizado, 

haveria mais temor e desconfiança quanto ao uso dos dados coletados. Também deve 

ser considerado que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados não está em funcio-

namento; assim não haveria garantias de imparcialidade na avaliação.

Outras dificuldades para a adesão massiva dizem respeito à questão social, edu-

cacional, comportamental e à autoconsciência dos usuários. O aplicativo perderá sua 

eficácia caso não seja utilizado corretamente e se forem indicados falsos positivos 
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ou negativos. Ademais, há que se considerar que aplicativos de rastreamento com 

bluetooth, como os implementados pelos maiores sistemas operacionais utilizados no 

mundo ocidental, implicam a necessidade de um smartphone relativamente novo, o 

que nos conduz aos não menos importantes ingredientes socioeconômico e regional, 

dificuldades de conexão e, possivelmente, a contratação de pacote de dados.

Tendo sido apresentadas as implicações do uso dos aplicativos sobre diversos 

ângulos, passamos, na sequência, apresentar considerações a respeito do aplicativo 

nacional de rastreamento de contatos lançado pelo Ministério da Saúde no final de 

julho de 2020.

7 O aplicativo de rastreamento de contatos 
Coronavírus-SUS

Como declarado na introdução a este estudo, o Ministério da Saúde incorporou 

a funcionalidade de rastreamento de contatos ao seu aplicativo Coronavírus-SUS, 

em 31 de julho de 2020 (PENIDO, 2020). De início, é importante destacar o acerto da 

iniciativa de possuir âmbito nacional e ser capitaneada pela autoridade máxima 

da saúde pública brasileira: o Ministério da Saúde. Em segundo lugar, a importância 

dedicada à privacidade dos usuários, como indicado logo na instalação do aplicativo. 

Entre outras informações, a tela de instalação do aplicativo explica:

Figura 1 – Informações na instalação do aplicativo 
Coronavírus-SUS, versão 2.1.4

Fonte: Coronavírus-SUS (2020).
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A Figura 1, porém, indica duas abordagens que preocupam do ponto de vista da 

privacidade dos usuários. Primeiramente, não há menção a que os beacons armaze-

nados nos telefones são eliminados automaticamente após quinze dias. Em segundo, 

há a indicação de que os dados serão excluídos ao final do ano. Como visto neste tra-

balho, a princípio, não há necessidade de sejam armazenados dados de usuários por 

um período maior do que as duas semanas de incubação da doença. Com relação ao 

segundo ponto, é bastante provável que a pandemia continue, com um certo nível de 

contágio, ao menos em parte de 2021. Assim, se há necessidade de se armazenarem 

dados, eles terão que continuar a serem guardados (e analisados) até que a Covid-19 

deixe de ser um problema de saúde pública, não necessariamente ao final de 2020.

Destaque-se, em terceiro lugar, que o exame dos termos de uso contido no apli-

cativo aponta outros cuidados pertinentes, tomados pelas autoridades. Segundo o 

item 5.3 desses termos, o software é do tipo open source submetido à licença interna-

cional GNU, General Public License, versão 3, o que corresponde a dizer que o código é 

aberto e disponível para auditoria.

Com relação à LGPD, o item 6.2 expressa: “Este Termo de Uso e o uso do ‘Coro-

navírus-SUS’ respeita a sua privacidade e estará adaptado à Lei 13.709/2018 LGPD e 

regulamentações futuras da ANPD [...]”. Mais adiante é explicitado no item 8.1: “Será 

garantido o sigilo e anonimato de todas as informações produzidas pelo utilizador no 

‘Coronavírus-SUS’, exceto exigência de lei, ou para tratar de questões de descumpri-

mento” (CORONAVÍRUS-SUS, 2020).

A análise desses extratos do aplicativo indica, a princípio, que a solução adotada 

pela autoridade de saúde possui como premissa básica o respeito à LGPD. Da mesma 

maneira, o fato de ser utilizada uma licença aberta sugere que, caso alguma entidade 

queira verificar o código utilizado, esse material estaria disponível para análise. Esse 

é um ponto importante, pois permitiria ampla fiscalização por parte da sociedade, 

inclusive pela futura ANPD, caso se faça necessário.

Com relação ao funcionamento do aplicativo, a seguir apresentamos extratos de 

suas telas, que explicam a metodologia adotada.
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Figura 2 – Telas “Saiba mais” do aplicativo Coronavírus-SUS, versão 2.1.4

1

4

5

2

3

Fonte: Coronavírus-SUS (2020).
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Como se vê das telas indicadas na Figura 2, a metodologia utilizada é descen-

tralizada, uma vez que quem realiza os pareamentos é o aplicativo de cada usuário. 

Ademais, a solução encontrada atenderia aos requisitos elencados neste estudo. En-

tretanto, foi introduzida uma etapa de validação da autenticidade de diagnóstico po-

sitivo de usuário junto à autoridade central. Em que pese a premissa declarada do 

respeito à privacidade, a previsão dessa validação introduz uma centralização, o que 

poderia, em tese, fragilizar o anonimato pretendido. Apesar de essa etapa requerer 

um estudo mais aprofundado acerca do risco que ela poderia representar à privaci-

dade, é positiva do ponto de vista do controle da epidemiologia, pois evita a notifica-

ção de falsos positivos e o uso indevido do aplicativo.

A loja Android indica que o aplicativo já foi instalado mais de um milhão de 

vezes em celulares. Entretanto, talvez devido à novidade da iniciativa, não há nú-

meros publicados pelo ministério a respeito de quantos usuários efetivamente utili-

zam o aplicativo (por exemplo, uma pesquisa para saber se quem instalou o aplicativo 

ativou o bluetooth do aparelho) ou, ainda, quantos reportes de resultados positivos 

foram feitos ao sistema. Ajudaria muito à popularização da iniciativa uma forte cam-

panha de publicidade e de promoção junto à população, a exemplo da Alemanha, 

onde o aplicativo foi amplamente divulgado durante a transmissão dos jogos do cam-

peonato nacional de futebol – a Bundesliga.

8	 Considerações	finais

Como se pode constatar do exposto, são muitas as questões que precisam ser 

cuidadosamente esclarecidas à população e equacionadas pelas autoridades, quando 

da implantação, a nível nacional, de um aplicativo de rastreamento de contatos, man-

tido e gerido pelas instituições de saúde e integrante de uma política pública de pre-

venção. Deve-se ressaltar a adoção da ferramenta como parte de um conjunto maior 

de atividades tradicionais no controle de qualquer epidemia, como indicamos logo no 

início: isolamento de casos; rastreamento de contatos e quarentena; distanciamento 

físico; e medidas de proteção e de higiene. Ademais, os estudos indicam a efetividade 

dos aplicativos quando a pandemia apresenta velocidade de contágio estabilizada e 

baixo números de casos.

No Brasil, a evolução da pandemia tem sido acompanhada por frequentes em-

bates institucionais e interfederativos sobre a definição das ações mais adequadas de 
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combate à pandemia, ilustrados nas divergentes – e por vezes opostas – estratégias 

adotadas pelos governos das diferentes esferas no enfrentamento à Covid-19. Esse 

ambiente não transmite à população uma mensagem clara sobre as soluções mais 

apropriadas para mitigar os efeitos da atual crise sanitária, dificultando a implemen-

tação de uma política pública coordenada, integrada e descentralizada, em confor-

midade com os princípios constitucionais que norteiam o funcionamento do sistema 

único de saúde.

Da mesma forma, o foco majoritário de certas autoridades, na adoção de medi-

das de ampliação da capacidade de atendimento dos hospitais à espera de uma vaci-

na, acaba por sinalizar baixa ênfase nas ações de distanciamento e isolamento social, 

apesar da reconhecida eficácia desses instrumentos no combate ao coronavírus. To-

dos esses fatores elevam o risco da formação de um cenário lamentável e sombrio em 

que a Covid-19 se torne endêmica no país, com reflexos desastrosos não somente so-

bre a economia, mas também sobre o bem-estar dos cidadãos.

A experiência internacional, no entanto, indica que a implantação desses apli-

cativos pode valer a pena. Utilizados no momento certo, são mais uma ferramenta 

que pode, simultaneamente, salvar vidas e manter a economia ativa. Pode ser que 

esta pandemia esteja terminando ou que a tão almejada vacina esteja chegando. 

Entretanto, o planejamento deste tipo de tecnologia poderá servir, inclusive, para 

enfrentamentos futuros. A história recente indica que, muito possivelmente, novas 

pandemias poderão voltar a ocorrer.

É fundamental acompanhar o desenvolvimento e a aceitação por parte da po-

pulação do aplicativo Coronavírus-SUS, assim como a publicação de seus resultados. 

O Brasil só tem a ganhar com o uso massivo do aplicativo e com o estudo aprofunda-

do dos dados anonimizados por ele gerados.
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“Ao infinito e além”

Buzz Lightyear, personagem do cartoon Toy Story (Pixar).

1 Introdução

A reação das políticas econômicas no mundo à inusitada crise da Covid-19 tem 

sido o principal tema econômico de 2020. Conforme Gopinath (2020):

A magnitude e a velocidade do colapso na atividade que se seguiu são diferentes 

de qualquer coisa que experimentamos em nossas vidas. Esta é uma crise como 

nenhuma outra, e há substancial incerteza sobre o seu impacto na vida das pes-

soas (tradução livre).

Neste artigo procuramos analisar a resposta econômica que está sendo dada à 

crise da Covid-19 no Brasil. Partindo de uma estratégia de austeridade fiscal em 2019, 

a equipe econômica desviou a trajetória na direção de uma abordagem bem mais ex-

pansiva do que antes, tal como ocorreu no resto do mundo. As duas perguntas-chave 

a serem desenvolvidas são: a resposta à crise da Covid foi efetivada na medida cor-

reta pelo governo? No período subsequente à pandemia, o Brasil deveria retornar à 

“nova matriz econômica” executada entre 2008 e 2016,48 ampliando gastos públicos 

para reativar a economia?

Não há dissenso de que uma mudança de direção da política econômica foi ur-

gente e imprescindível no curto prazo em resposta a um evento imprevisível e fora 

de controle como a Covid-19. Conforme o Banco Mundial (2020):

Ante um choque face ao qual não se pode fazer um “seguro” como a epidemia 

Covid-19, somente os governos podem servir como os “seguradores” de último 

recurso. Todavia, dada a restrição de recursos, é importante explicar claramente 

como as perdas serão gerenciadas. Uma declaração desse tipo coordenaria as ex-

pectativas e ajudaria os agentes econômicos a se adaptarem ao novo ambiente, 

numa espécie de pacto social sobre como gerenciar a crise.

48 O termo “nova matriz econômica” surgiu de uma entrevista do então secretário Márcio Holland ao 
jornal Valor Econômico (ROMERO, 2012).
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No caso do Brasil, como veremos, buscou-se mitigar as perdas de empresas, es-

pecialmente as pequenas e médias, mas a circunstância política acabou gerando um 

significativo aumento de renda para os mais pobres pelo chamado coronavoucher 

(auxílio emergencial) e não uma redução de perdas. Em ambos os casos, é possível que 

a ação do governo tenha, de fato, diminuído o tempo de recessão e contribuído para a 

tão desejada recuperação em “V” na economia.

No entanto, este ganho social do coronavoucher pode-se constituir tão somente 

em um “voo de galinha” social. De fato, as medidas expansivas, principalmente a do 

coronavoucher, não podem se estender muito, dados os limites de sustentabilidade da 

dívida pública brasileira. Afinal, o cenário fiscal piorou muito com as medidas adota-

das, fazendo a relação dívida/PIB crescer a níveis ainda mais perigosos do que antes. 

A crise da Covid-19 nos revela o valor que deveríamos dar à disciplina fiscal nos mo-

mentos normais da economia para quando choques negativos gerados por eventos 

imprevisíveis como este ocorrerem. Ter graus de liberdade no orçamento para con-

ter os efeitos de crises como essa é fundamental. A linha de expansionismo fiscal da 

“nova matriz econômica” no passado, infelizmente, diminuiu esse espaço de mano-

bra. O teto de gastos constitui um dos instrumentos fundamentais para ampliar este 

espaço.

Além de retornar à orientação de política anterior, com a ancoragem fiscal pro-

piciada pela regra de teto nos gastos, as reformas microeconômicas estruturais no 

longo prazo que aumentem a concorrência e a produtividade são cruciais para am-

pliar a capacidade da economia brasileira em enfrentar crises como a da Covid-19 

com menos sacrifícios.

No próximo item fazemos uma síntese do movimento de rápido declínio no se-

gundo trimestre e célere recuperação no terceiro trimestre da economia brasileira 

em 2020. O item 3 sumaria a mobilização de recursos pelo governo para o enfrenta-

mento da crise da Covid-19, destacando a magnitude do coronavoucher e seu impacto 

na crise fiscal e na melhoria da renda dos mais pobres, a importância dos programas 

de mitigação do desemprego e de crédito para pequenas e médias empresas e a ajuda 

aos entes subnacionais. O item 4 mostra que a reação fiscal do Brasil foi proporcio-

nalmente maior que em outros países e grupos de países similares. O item 5 apre-

senta o atual debate em outros países e no Brasil sobre a nova teoria monetária que 

tem servido de argumento para defender uma política fiscal ainda mais expansiva 

no pós-pandemia. Decididamente o Brasil não conta com esta margem de manobra, 

arriscando-se ao total descontrole da dívida pública. O item 6 destaca a necessidade 
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absoluta de manter a regra do teto de gastos como ela se encontra, sem exceções adi-

cionais. O item 7 apresenta sistematiza os principais pontos abordados a respeito da 

temática.

2 Covid-19 – a pior recessão mundial desde a Grande 
Depressão

Inicialmente considerado como um rápido choque de oferta mundial, entendia-

-se que a crise repentina da Covid-19 gerada pela necessidade da quarentena teria 

um comportamento na forma de “V”:49 uma queda inicial seguida por uma rápida 

recuperação. Este otimismo inicial retrocedeu rapidamente em grande parte dos paí-

ses com a perspectiva de prolongamento da quarentena, gerando choques gêmeos de 

oferta, dado que muitas pessoas não poderiam trabalhar e produzir,50 e de demanda, 

uma vez que se parou de consumir vários bens e serviços que os consumidores ad-

quiriam antes.

A crise da Covid-19 gerou um impacto significativo e repentino na economia 

brasileira, mais fortemente sentido a partir do mês de março de 2020. Conforme o 

IBGE, a retração do PIB no 2º trimestre de 2020 foi de -9,7% em comparação ao 1º tri-

mestre de 2020, com ajuste sazonal, com fortes retrações de -12,3% na indústria e 

-9,7% nos serviços. Foi o pior desempenho do PIB desde o início da série em 1996, 

conforme pode ser visto na Figura 1.

49 “Esta percepção sobre a recuperação em forma de ‘V’ era mais razoável quando o Covid-19 era essen-
cialmente um problema chinês a este país estava lidando com isto a força. De lá pra cá tudo mudou. 
Enquanto uma crise curta e aguda ainda é possível, este resultado se configura cada vez menos o 
resultado mais provável” (BALDWIN e DI MAURO, 2020, p. 2, tradução livre). Ver uma explicação 
didática sobre as letras possíveis da recuperação realizada por Canuto (2020).

50 Conforme Delaporte e Peña (2020), entre 13% e 27% da força de trabalho no Brasil é capaz de trabalhar 
remotamente. Ou seja, pelo menos três quartos da força de trabalho no Brasil não produziram, a não 
ser pelos serviços essenciais cuja quarentena foi aliviada (ver BRASIL, 2020c).
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Figura 1 – Evolução do PIB trimestral com ajuste sazonal no 
primeiro trimestre de 1996 e segundo trimestre de 2020

Fonte: IBGE (2020).

O mais impressionante foi a rapidez e a amplitude da deterioração das expecta-

tivas do mercado em relação ao PIB do Brasil, conforme a pesquisa Focus do Bacen, à 

medida que se foi percebendo a real magnitude da crise. De uma mediana das expec-

tativas de mercado de crescimento do PIB no Brasil de +2,3% para 2020 em 7/2/2020, 

passou-se a uma expectativa de queda no PIB de -5,89% em 22/5/2020 (BRASIL, 2020e). 

Esse pessimismo tem arrefecido em função da percepção de que o pior da recessão ge-

rada pela quarentena já passou com a retomada da atividade econômica, o que pare-

ce se consolidar no segundo semestre de 2020. De fato, a pesquisa do Boletim Focus 

de 8/1/2021 (BRASIL, 2021) alterou a perspectiva mediana do mercado para o PIB de 

2020 para -4,37%.
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O indicador dessazonalizado do comércio ampliado do IBGE até agosto de 2020 

mostra, de fato, uma recuperação em “V”, inclusive indo para um patamar superior 

ao pré-pandemia.

Figura 2 – Indicador do comércio dessazonalizado IBGE Brasil
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Fonte: elaboração do autor, a partir de dados constantes em IBGE (2020).

Conforme a Sondagem Industrial da CNI de setembro de 2020, “a indústria ope-

rou acima do usual para o mês, com utilização da capacidade instalada acima do re-

gistrado nos últimos anos” (R7, 2020), com altas na produção industrial desde junho 

e na contratação de trabalhadores desde julho, também corroborando, por enquanto, 

o comportamento em “V”.

De fato, as projeções mais pessimistas como a do FMI de junho de 2020 (IMF, 

2020a) que previam uma queda de -9,1% no PIB brasileiro se mostraram exagera-

das, mas a consolidação desta recuperação no quarto trimestre pode ser atenuada 

em função da redução do auxílio emergencial de R$ 600 para R$ 300 (MENDONÇA, 

2020) e da perspectiva de sua remoção.

O impacto da crise da Covid-19 é global. O FMI estimava, em junho de 2020, 

uma queda do PIB, neste mesmo ano, no mundo: de -4,9%,51 o que, em outubro, se 

51 Conforme o FMI, a queda do PIB mundial havida na crise financeira global chegou a apenas 0,1%.
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tornou mais ameno: -4,4% (IMF, 2020b), mais agudo nas economias mais avançadas: 

-5,8%; e mais leve nas economias emergentes: -3,3%.

3	 A	mobilização	de	recursos	fiscais	para	a	Covid-19

3.1 Visão geral

O total de recursos mobilizados pelo governo federal em resposta à Covid po-

dem ser visualizados na Tabela 1.

Tabela 1 – Recursos mobilizados pelo governo federal no enfrentamento 
à Covid-19	até	22	de	dezembro	de	2020	(em	R$ bilhões)	

Com impacto no resultado primário de 2020 (I + II) 620,5
Redução de receitas (I) 26,2

Despesas (II) 594,2

Auxílio financeiro emergencial (R$ 600 mensais por cinco meses) – coronavoucher – MPV 
nos 937, 956, 970, 988; Lei nº 13.982, MP nos 999, 1.000 321,8

Benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda – MPV nº 935; Lei nº 14.020 51,5

Programa Emergencial de Suporte a Empregos (Folha de Pagamentos – Pese Funding 
União) – MPV nº 943; Lei nº 14.043 6,8

Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) 
– MPV nos 972, 997; Leis nos 13.999, 10.042 27,9

Programa Emergencial de Acesso a Crédito (PEAC – Fundo Garantidor para Investimentos 
– FGI) – BNDES – MPV nos 975, 977, Lei nº 14.042 20,0

Programa Emergencial de Acesso a Crédito (PEAC) – maquininhas – MPV nº 1.002; Lei 
nº 14.042 10,0

Medidas de suporte direto aos entes subnacionais com impacto no primário e sem rela-
ção direta com saúde (Lei Complementar nº 173/2020 + compensação FPE/FPM da Lei 

nº 14.041/2020)
76,2

Sem impacto no resultado primário (III + IV + V + VI + VII) 3.810,3 
Alteração na programação financeira sem impacto no resultado anual (III) 439,6

Extraorçamentários (IV) 68,4

Apoio a estados e municípios (V) 85,1

Medidas de crédito (VI) 232,0

Regulatórias – liberações de liquidez e capital – (VII) 2.985,2

Total (com e sem impacto no primário) 4.430,8

Fonte: Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia (BRASIL, 2020a).
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O governo mobilizou, até início de setembro de 2020, um total de R$ 4.430,8 bi-

lhões entre recursos que impactam (R$ 620,5 bilhões) ou não (R$ 3.810,3 bilhões) o 

resultado primário. Este esforço a mais no resultado primário, nos cálculos do Minis-

tério da Economia (ME), corresponde a 8,15% do PIB em 2020 e 0,4% em 2021. Note-se 

que os R$ 620,5 bilhões de impacto no primário representaram um  crescimento em 

relação aos R$ 349,4 bilhões inicialmente projetados de impacto no resultado primá-

rio pelo ME em abril de 2020 de 77,6%. Vejamos estes itens a seguir.

3.2 Coronavoucher – o Bolsa Família turbinado da Covid-19

O item mais relevante, que responde por mais da metade do efeito total sobre o 

resultado primário, foi o coronavoucher de R$ 600 por beneficiário, por dois meses, 

estendido por mais dois meses pelo mesmo valor e depois passou a ser de R$ 300 de 

setembro até o final de 2020. Foram destinados R$ 321,8 bilhões a este item, o que 

representou até agora 52,4% do efeito sobre o resultado primário. O valor da exten-

são do coronavoucher até o fim do ano sozinho ainda é bem significativo, no valor de 

R$ 67,6 bilhões (BRASIL, 2020g). O total de R$ 321,8 bilhões é quase 2,6 vezes a esti-

mativa inicial do coronavoucher de R$ 123,9 bilhões originalmente prevista.

Não há dúvida de que o coronavoucher foi fundamental para a proteção dos 

mais vulneráveis, além de ter compensado o choque de demanda, fazendo com que 

a mitigação de um grave problema macroeconômico de curto prazo se encontrasse 

com a questão social.

No entanto, o financiamento do coronavoucher é insustentável. Como mostra 

Duque (2020), o programa atingiu o expressivo número de 66 milhões de beneficiá-

rios em agosto de 2020, e metade da população brasileira morando com pelo menos 

um membro que recebia a transferência. Foram despendidos inicialmente cerca de 

R$ 50 bilhões por mês, um valor muito significativo frente aos R$ 30 bilhões por ano 

do Bolsa Família, R$ 56 bilhões por ano do Benefício de Prestação Continuada e R$ 17 

bilhões anuais do Abono Salarial. O benefício foi tão elevado que implicou um consi-

derável incremento de renda dos 40% mais pobres, que chegou a 200% entre os mais 

pobres entre os mais pobres. Veremos que este incremento pode ser bem maior.

Apesar de ser desejável uma melhora na distribuição de renda e redução na 

pobreza, o efeito simplesmente dramático nas contas públicas faz essa transferência 

não poder continuar indefinidamente. Nesse contexto, o coronavoucher constituiu-

-se em uma revolução obrigatoriamente temporária na distribuição de renda do país. 
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O aumento de renda justamente no meio de uma crise, que inevitavelmente faz mais 

pobres o Brasil e o mundo, é uma contradição. É como se o(a) chefe de família ficasse 

desempregado(a) e chegasse a casa anunciando aumento de mesada para todos os 

filhos.

O importante em uma crise é mitigar os seus efeitos nos mais pobres e não pro-

mover uma revolução social. Pior, criou expectativa de perenidade impossível de se 

manter, a não ser por reduções expressivas muito difíceis de realizar em outras des-

pesas.52 Aqui se deu o inverso da lógica de Maquiavel: foi dado um grande “bem” de 

uma vez só e agora há que se retirá-lo a conta-gotas.

A intenção inicial na área econômica com o coronavoucher em 18/3/2020 pa-

recia ser simplesmente estender para todo o grupo de trabalhadores informais o be-

nefício financeiro do Bolsa Família, que hoje é de R$ 41 por pessoa,53 podendo uma 

mesma família chegar a receber R$ 205 se tiver cinco ou mais pessoas na unidade 

familiar.54 Este valor, no entanto, acabou aumentando, e de forma acelerada, com 

o governo passando a anunciar que ia liberar um auxílio de R$ 200, a equipe eco-

nômica admitindo ampliar para R$ 300, o Congresso anunciando que iria deliberar 

sobre um projeto de lei de 2017 que resultava em um benefício de R$ 500 e, final-

mente, o Poder Executivo “cobrindo a aposta” e subindo o valor para R$ 600. Todo 

esse incremento na prodigalidade da política social ocorreu em uma única semana 

(ver MARCHESAN, ANDRETTA e ABE, 2020), em um exemplo da lógica de Buzz 

Lightyear da política fiscal brasileira em epígrafe: política do “ao infinito e além”.

Assim, o benefício passou de R$  41 para R$  600 por pessoa, um aumento de 

mais de treze vezes. Cada família pode acumular até dois benefícios, ou seja, R$ 1.200. 

No caso da mulher que sustenta o lar sozinha, o benefício seria de R$ 1.200. Ou seja, 

para esta mulher sozinha o incremento do benefício em relação às pretensões iniciais 

da equipe econômica seria de mais de 28 vezes! Além da informalidade, o requisito 

52 A Instituição Fiscal Independente, em relatório de 14 de setembro de 2020, é cético em relação a esta 
alteração do mix de despesas, dada a crescente participação das despesas obrigatórias: “Em termos 
gerais, a projeção da IFI para a despesa obrigatória é superior à do governo, o que reduz, no nosso ce-
nário, o espaço para realização das despesas com custeio administrativo e investimentos, entre outras 
necessárias ao funcionamento da máquina” (IFI, 2020, p. 36).

53 Atualmente, o público-alvo são famílias com renda mensal de até R$ 89 por pessoa. Ver as regras do 
Bolsa Família, inclusive valores, em Brasil (2020b).

54 “Guedes disse que a distribuição começará em até duas semanas, sendo que o valor do cupom ‘não 
pode ser maior nem menor do que o do Bolsa Família’.” (CNN BRASIL BUSINESS, 2020)
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seria ter uma renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 522,50) 

ou renda familiar mensal de até três salários mínimos (R$ 3.135).

Não faria sentido conceder um benefício social de R$ 600 para os informais que 

não estão no Bolsa Família e, portanto, teoricamente com maior renda que o grupo 

do Bolsa Família, e manter estes últimos com o mesmo benefício anterior de R$ 41. 

Assim, foi dada a opção de o beneficiário do Bolsa Família ficar com este último be-

nefício ou optar pelo coronavoucher, obviamente mais vantajoso. Assim, o grupo do 

Bolsa Família e, especialmente, as chefes de família sozinhas do Bolsa Família tive-

ram incrementos de renda durante a pandemia de até 28 vezes.

De outro lado, a implementação de um programa desta envergadura em período 

tão curto de tempo foi um feito notável. Esta rapidez extremamente necessária, no 

entanto, abriu brechas para fraudes. O Tribunal de Contas da União (TCU) apontou 

em processo votado em 26/8/2020 (AGÊNCIA O GLOBO, 2020) que o total de paga-

mentos indevidos poderia chegar a R$ 42,1 bilhões, o que derivaria das dificuldades 

para a identificação da real composição familiar nos domicílios, inclusive para com-

provar a existência ou não de uniões conjugais com a coabitação dos casais.

A extensão do coronavoucher, que reduziu o benefício para R$  300 (BRASIL, 

2020h), trouxe regras mais restritivas que o programa original. Foram excluídos da 

elegibilidade ao programa pessoas que estavam morando no exterior, presidiários 

e quem conseguiu emprego formal com carteira assinada após receber o auxílio. 

A questão relevante é por que estes grupos já não foram excluídos desde o início com 

um mínimo de respeito à escassez de recursos?

Enfim, um valor muito alto do benefício e um número de beneficiários excessi-

vo podem ter criado, tal como o Brasil já se acostumou na seara econômica, um “voo 

de galinha” na política social, gerando uma ilusão desnecessária, precisamente duran-

te uma crise como a da Covid-19.

Outro ponto relevante é que o coronavoucher reduziu o incentivo à procura de 

emprego.55 Apesar deste ser um efeito em geral negativo, neste momento específico 

induziu as pessoas a cumprirem a quarentena. Como afirmado pelo presidente em 

26/8/2020, o “melhor programa social é o emprego”. Acrescente-se: se o programa 

social tiver um efeito de crowding-out com o emprego, mais sentido ainda se tem de 

questioná-lo.

55 Carta de Conjuntura do IPEA nº 48 do terceiro trimestre de 2020 sobre o mercado de trabalho, com 
base nos microdados da PNAD Covid-19 de 28/8/2020 (IPEA, 2020).
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3.3 Os programas direcionados às micro e pequenas empresas

A dificuldade de cumprir as obrigações tributárias com a súbita crise de deman-

da trazida pela Covid-19 era evidente. Assim, implementaram-se renúncias fiscais no 

valor de R$ 20,6 bilhões, especialmente diferimento de tributos.

Dada a falta de demanda e de liquidez, o governo também implementou um 

conjunto de programas de crédito para a manutenção do emprego e sobrevivência 

das empresas durante a pandemia, especialmente das pequenas e médias. De fato, 

nesse contexto, é bastante razoável presumir que a maior parte das falências recairá 

de forma desproporcionalmente elevada sobre as empresas menores, razão pela qual 

o foco nessas últimas foi correto.56

A Tabela 2 resume as principais características dos cinco programas de crédito e 

garantias com impacto no primário criados para a crise da Covid-19.

Tabela 2 – Programas de crédito para o enfrentamento 
à Covid-19 com impacto no resultado primário

Benefício pela 
manutenção 
de emprego

Programa 
de suporte a 

empregos (Pese)
Pronampe PEAC – 

Maquininhas PEAC FGI

Lei nº 14.020/2020 14.043/2020 13.999/2020 14.042/2020 14.042/2020

Hipótese 
de aplica-

ção

Redução 
da jornada 

ou contrato 
suspenso.

Manutenção de 
empregos.

Garantia de 
operações de 
crédito para 

investimentos e 
capital de giro.

Financiamento 
e garantia de 
operações de 

crédito.

Garantia de opera-
ções de crédito.

Elegibili-
dade

Empresas com 
receita bruta 
anual entre 
R$ 360 mil e 

R$ 50 milhões.

Empresários, so-
ciedades simples, 

sociedades empre-
sárias e sociedades 

cooperativas, 
organizações da 
sociedade civil 

e empregadores 
rurais.

Microempresas 
e empresas de 
pequeno porte.

Microempreende-
dores individuais, 
a microempresas 
e a empresas de 
pequeno porte 
que possuam 

volume faturado 
nos arranjos de 
pagamento das 

maquininhas.

Empresas de 
pequeno e médio 

porte, associa-
ções, fundações 

de direito privado 
e sociedades 

cooperativas que 
em 2019 tenham 

receita bruta entre 
R$ 360 mil e R$ 300 

milhões.

Recursos R$ 51,5 bilhões R$ 6,8 bilhões R$ 27,9 bilhões R$ 10 bilhões R$ 20 bilhões 

56 Baldwin e Di Mauro (2020) destacam esse efeito desproporcionalmente maior nas pequenas e médias 
empresas e a necessidade de programas específicos para este alvo.
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Benefício pela 
manutenção 
de emprego

Programa 
de suporte a 

empregos (Pese)
Pronampe PEAC – 

Maquininhas PEAC FGI

Financia-
mento e 
alocação 
de risco

Financiados 
100% pela 

União.
Não há risco, 
pois é a fundo 

perdido.

85% financiados 
pela União com 

o risco da União, 
15% custeados 

pelas instituições 
financeiras, com o 

risco delas.

Garantia de 
100% da União 
por cada ope-

ração garantida 
por meio do 

FGO.
Garantia 

limitada a até 
85% da carteira 
de cada agente 

financeiro.

Financiado 100% 
pela União.

Garantia da União 
deduzidos os 8% 

de recebíveis 
pelo arranjo de 

pagamento.

Garantia de até 
30% do valor total 

liberado para o 
conjunto das opera-
ções de crédito no 

PEAC-FGI.

O que fi-
nancia ou 
permite 

finan-
ciar?

Cálculo será 
realizado com 
base no valor 
mensal igual 
ao seguro-

-desemprego 
que o empre-

gado teria 
direito.

Até 100% da folha 
de pagamento do 
contratante, mas 
apenas até duas 
vezes o valor do 

salário mínimo por 
empregado.

Até 30% (trinta 
por cento) da 
receita bruta 

anual de 2019.

O valor do crédito 
por contratante é 
limitado ao dobro 
da média mensal 

das vendas de 
bens e presta-

ções de serviços 
do contratante 
liquidados por 

meio de arranjos 
de pagamento, 

observado o 
valor máximo de 

R$ 50 mil.

Garantia de até 
30% do valor total 

liberado para o 
conjunto das opera-
ções de crédito no 

PEAC-FGI.

Condi-
ções de 

paga-
mento

Fundo per-
dido.

Juros de 3,75% ao 
ano.

Carência de 6 
meses e 36 meses 
para pagamento.

Selic mais 
1,25%.

36 meses para 
pagamento.

Carência de 8 
meses.

Juros de até 6% 
ao ano, prazo de 
36 meses, carên-
cia de 6 meses.

Carência entre 6 e 
12 meses.

Prazo total entre 12 
e 60 meses.

Taxa de juros con-
forme regulamento.

Taxa média da 
carteira de 1%.

Acima disso, há re-
dução da cobertura.

Condicio-
nalidade 
principal 
e garan-

tias

Garantia 
provisória 

do emprego, 
excetuando 

pedido de 
demissão ou 
justa causa.

Não rescindir sem 
justa causa o con-

trato de trabalho de 
seus empregados 

entre a data da 
contratação e o se-
xagésimo dia após 

a liberação dos 
valores referentes 
à última parcela da 

linha de crédito.

Garantia 
pessoal do 

proponente em 
montante igual 
ao empréstimo 

contratado.

Os contratantes 
deverão ceder 

fiduciariamente 
às instituições 
financeiras 8% 

dos seus direitos 
creditórios a 
constituir de 

transações futu-
ras de arranjos de 

pagamentos.

Dispensada a exi-
gência de garantia 

real ou pessoal.
Instituição finan-

ceira pode, no 
entanto, reque-
rer garantia na 

negociação com a 
empresa.

Fonte: elaboração do autor.

Em um contexto de elevada incerteza gerado pela Covid-19, o principal pro-

blema identificado foi que, apesar de várias medidas do Banco Central para ampliar a 
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liquidez, o sistema financeiro não estava emprestando especialmente para as peque-

nas e médias empresas.

Assim, dois programas, o Benefício pela Manutenção do Emprego e o Programa 

de Suporte a Empregos (Pese), procuraram evitar demissões, seja custeando a manu-

tenção do emprego no primeiro, seja financiando a redução da jornada e/ou a suspen-

são temporária do contrato de trabalho no segundo.

O primeiro é um programa a fundo perdido enquanto o segundo conta com 85% 

do financiamento da União, que assume o risco de default destes 85%. Assumindo 

que o programa é que viabiliza a manutenção de empregos, como o valor repassado 

iguala o seguro-desemprego, então é como se a União estivesse pagando este benefí-

cio, mas sem precisar que o trabalhador tenha que se desempregar. Assim, adotando 

esta premissa de efetividade do programa, o seu custo seria despendido de qualquer 

maneira, na forma de seguro-desemprego e com a desvantagem de o trabalhador 

estar desempregado.

Já o Pese não constitui uma transferência a fundo perdido, mas envolve as-

sunção de risco pela União em função de um problema de moral hazard, já que a 

instituição financeira terá menos incentivos (apenas na proporção dos 15% de sua 

exposição) a avaliar o risco dos tomadores. De qualquer forma, como o alcance do 

Pese é apenas duas vezes o salário mínimo por trabalhador, a vantagem do empre-

gador era proporcionalmente menor que o Benefício pela Manutenção do Emprego, 

que tem o limite dado pelo que seria pago pelo seguro-desemprego. Daí que foram 

beneficiados no primeiro programa 9,6 milhões de empregados contra apenas 

2,4 milhões no Pese (BRASIL, 2020i). Não à toa o valor originalmente alocado para o 

Pese foi de R$ 34 bilhões, tendo sido reduzido para apenas R$ 6,8 bilhões  em favor 

especialmente do Pronampe.

O Pronampe e o Peac-FGI, por sua vez, não focam a manutenção de empregos, 

mas a oferta de garantias às empresas menores, o que se baseou no diagnóstico de 

que o problema do sistema financeiro não era de liquidez (com as medidas do Bacen, 

isso não faltava), mas de maior incerteza de repagamento em função da crise. Ade-

mais, atuar por garantias permitiria que o mesmo recurso pudesse apoiar mais de 

uma operação de crédito (FERNANDES, 2020).

O risco de 100% alocado ao Tesouro no caso do Pronampe pode gerar o mesmo 

problema de moral hazard do caso do Pese, já que a instituição financeira não incorre 

em qualquer risco por default dos tomadores até 85% do valor total dos financia-

mentos. Há dispositivos que procuram reduzir este problema quando se define que a 
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instituição financeira deve adotar procedimentos para a recuperação de crédito não 

menos rigorosos do que aqueles usualmente empregados em suas próprias operações 

de crédito ou ainda a obrigação de empreender os “melhores esforços” para recupe-

rar o crédito, também existentes nos Peacs. Alguns “esforços burocráticos” para a 

recuperação do crédito podem ser observados pelo Estado para efeito de verificar o 

cumprimento destes dispositivos.

No entanto, o moral hazard não ocorre apenas no momento da recuperação do 

crédito, mas também no momento da seleção dos tomadores pelas instituições finan-

ceiras. Quanto mais o risco não for do intermediário financeiro menos ele se esforça 

para selecionar apenas os tomadores com mais chance de repagamento. O moral 

hazard, infelizmente, é um custo quase inevitável em programas em uma situação de 

emergência como a da Covid-19.

O Pronampe gerou, de fato, grande incentivo à adesão dos bancos. O total alo-

cado neste programa foi de R$ 27,9 bilhões, por meio do Fundo Garantidor de Ope-

rações (FGO), mais de 75% em relação ao valor inicial de R$ 15,9 bilhões em função 

de sua elevada procura. De fato, todo o valor alocado originalmente foi consumido 

em muito pouco tempo e os R$ 12 milhões alocados na segunda fase do programa em 

setembro foram rapidamente exauridos.

Tanto o custo menor de não precisar realizar uma análise mais detida do perfil 

do tomador, dado o risco ser do governo, quanto o escopo muito mais amplo de uso 

dos recursos (investimento e capital de giro em lugar de apenas manter empregos) 

contribuíram para a maior atratividade do Pronampe.

Por fim, o somatório desses programas direcionados a empresas e empregos com 

impacto no primário somam R$  126,5 bilhões, o que representa menos de 40% do 

total alocado ao coronavoucher. Como parte desses R$ 126,5 bilhões não serão efe-

tivamente gastos e como o Benefício para o Emprego, a fundo perdido, está econo-

mizando pagamento de seguro-desemprego na hipótese de que os trabalhadores 

beneficiados sejam demitidos, tem-se que o custo fiscal real do conjunto destes pro-

gramas é bem menor que estes R$ 126,5 bilhões.

Decerto que em todos estes programas envolvendo empréstimos e garantias da 

União, a questão do moral hazard – o que revelará o real custo fiscal do programa – 

apenas poderá ser avaliada plenamente com os dados de inadimplência após o fim do 

período de repagamento. São “ativos contingentes” que vão depender da diligência 

dos intermediários financeiros em buscarem o cumprimento do repagamento pelos 

tomadores. Tal diligência é uma obrigação estabelecida explicitamente nas próprias 
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leis, restando saber como (e se) este dispositivo será aplicado na prática para a União 

recuperar estes valores.57

3.4	 Ajuda	a	entes	subnacionais	e	flexibilização	da	política	monetária

As medidas de auxílio a estados e municípios com efeito no resultado primário 

atingiram um total de R$ 105,5 bilhões, sendo mais da metade (R$ 76,2 bilhões) alo-

cados a transferências não relacionadas diretamente aos gastos de saúde, como visto 

na Tabela 1. Soma-se a isto os R$ 85,1 bilhões sem impacto no resultado primário, ne-

nhum deles ligados ao enfrentamento da pandemia e mais ligados à renegociação de 

dívidas. O efeito total no governo federal perfaz, portanto, R$ 190,5 bilhões de ajuda 

aos entes subnacionais.

De um lado, rubricas como o auxílio a estados e municípios na forma de trans-

ferência ao Fundo Nacional da Saúde, da Medida Provisória nº 940, de R$ 8,9 bilhões, 

ou as transferências adicionais a estados, municípios e Distrito Federal para financia-

mento das ações de saúde da Medida Provisória nº 969, de R$ 10 bilhões, estão, a prin-

cípio, diretamente associadas aos gastos adicionais relativos à Covid-19 e deveriam 

ser repassadas para conter a pandemia e seus efeitos.

De outro lado, não é claro até onde o governo federal, que também contará 

com grande impacto negativo em sua arrecadação, deveria deslocar recursos es-

cassos de outras atividades mais relacionadas à proteção de vulneráveis, apoio à 

manutenção de empregos ou à saúde, para renegociações de dívida desconecta-

das da questão da Covid-19, reforçando o moral hazard federativo do país. Desse 

total de R$  190,5 bilhões diretamente transferido para entes subnacionais, ape-

nas R$ 22,9 bilhões (12%) foram diretamente relacionados à saúde. A exemplo do 

coronavoucher, estes itens indicam excessiva e custosa politização da crise.

O valor – de longe o mais significativo – de mobilização de recursos para a crise, 

mas de natureza regulatória sem impacto no primário, foi o da flexibilização da po-

lítica monetária pelo Banco Central, que gerou um total de liberação de liquidez de 

R$ 1,27 trilhões e de liberação de capital de R$ 1,34 trilhões, resultando, entre outros 

aspectos, em uma injeção de R$ 2,98 trilhões.

57 O BNDES, por sua vez, também está implementando outros programas de crédito envolvendo o setor 
de saúde, sucroalcooleiro, audiovisual, cadeias produtivas de grandes empresas, dentre outros, sem 
recursos fiscais (BNDES, 2020).
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4	 Reação	fiscal	à	Covid-19	–	Brasil	x	mundo

A mudança da estratégia macroeconômica do governo brasileiro em função 

da crise da Covid-19 foi na mesma direção de outros países ao incrementar repenti-

namente os deficits e dívidas do setor público. A diferença é que, baseado no World 

Economic Outlook do FMI de outubro de 2020 (IMF, 2020b), o Brasil tanto incremen-

tou seu deficit e sua dívida (em proporção ao PIB) em relação a 2019 mais que outros 

países similares, como também partiu de uma situação fiscal mais deteriorada tanto 

em relação a países similares como em relação à média das economias avançadas. 

Vejamos na Figura 3 e na Tabela 3 os deficits (valor negativo) e dívida bruta do Brasil 

comparativamente à média das economias avançadas e aos grupos de países simila-

res que incluem os outros Brics, Rússia, Índia, China e África do Sul, além dos latino-

-americanos Argentina, Chile, Colômbia, Peru e México e os asiáticos (Indonésia, 

Coreia do Sul e Filipinas), além da Turquia.

Figura	3	–	Balanço	fiscal	2019/2020
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Tabela	3	–	Dívida	bruta	x	variação	da	dívida	bruta

Dívida bruta % PIB
Var. dívida bruta/PIB

2019 2020
Países avançados 104,21 124,13 19,92

Mercados emergentes 52,13 61,36 9,23

América Latina 68,87 79,28 10,41

Argentina 90,38 96,69 6,31

Bolívia 59,00 69,45 10,45

Brasil 89,47 101,40 11,93

Chile 27,91 32,81 4,90

China 52,63 61,70 9,07

Colômbia 52,29 68,23 15,95

Índia 72,34 89,33 16,99

Indonésia 30,49 38,48 7,99

Coreia 41,92 48,41 6,49

México 53,75 65,54 11,79

Peru 27,12 39,48 12,36

Filipinas 36,97 48,86 11,89

Rússia 13,92 18,94 5,03

África do Sul 62,15 78,82 16,67

Tailândia 41,10 50,45 9,35

Turquia 32,99 41,67 8,68

Fonte: IMF, 2020b.

O Brasil atingirá um deficit maior (-14,73% do PIB) que a média dos países avan-

çados (-10,96%) e dos países similares calculados. O país similar que mais se aproxima 

disso é a Colômbia, com -10,2%. Esse país, no entanto, passou de uma dívida de 52,29% 

do PIB em 2019 para 68,23%, bem inferior ao Brasil, que já atingia quase 90% desta 

relação em 2020 (metodologia FMI) e passará para 101,4%, o único país da base de 

comparação com três dígitos.

Alguns dos países selecionados tiveram incremento de dívida (de 2019 a 2020) 

superior ao do Brasil, que ficou com 11,93%. De fato, a dívida da Colômbia em relação 

ao PIB aumentou quase 16 pontos percentuais; a da Índia quase 17 pontos; Peru, 12,3 

pontos e África do Sul, 16,6 pontos. No entanto, entre eles, a Índia terá a maior relação 

dívida/PIB em 2020, que chegará a 89,3%, ainda assim mais de 12 pontos inferior ao 

nível do Brasil.
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Figura	4	–	Reações	fiscais	do	Brasil	x	outros	países	ao	Covid	(em	%	do	PIB)

Fonte: Brasil (2020a).

A questão já indicada é que a relação dívida/PIB brasileira já partiu de um nível 

elevado e está crescendo de 87,1% em 2018 para 89,5% em 2019, devendo chegar, con-

forme já mencionado a 101,4% em 2020.

O problema não é apenas a dívida chegar a este valor, mas continuar a crescer 

no cenário-base, conforme o próprio Relatório das Projeções da Dívida Pública Bra-

sileira do Tesouro Nacional de 30/10/2020 (BRASIL, 2020j), em sua metodologia para 

a Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG). De fato, o Tesouro estima que, no cenário-

-base, a DBGG atinja 96,0% do PIB, 20,2 pontos percentuais em relação a 2019, e pros-

siga crescendo nos próximos anos, atingindo seu máximo de 100,8% do PIB em 2026, 

encerrando a década em 2029 em 98% do PIB.

Passar a marca de 100% da relação dívida/PIB, como projetado pelo FMI (ou 

chegar muito perto como na estimativa do Tesouro), para 2020 e 2021 e não conse-

guir reduzi-la para menos de 90% constitui uma péssima notícia. O clássico estudo 

de Reinhart e Rogoff (2010) mostra que, em uma série histórica de 200 anos para 
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44 países, os níveis de dívida/PIB superiores a 90% estão associados a “resultados em 

termos de crescimento econômico notavelmente mais baixos”.

Com uma situação tão dramática, é surpreendente que se discuta, inclusive den-

tro do governo, prosseguir na política fiscal expansiva no período pós-pandemia para 

ajudar na recuperação da economia. Essa discussão acontece também em outros paí-

ses como veremos no próximo item.

5	 A	nova	teoria	monetária	(NTM)	e	a	dívida	pública	
brasileira

A revista The Economist afirma que, com inflação sob controle e taxas de juros 

muito baixas no mundo todo, ocorreria uma tendência de haver políticas monetária 

e fiscal bem mais expansivas do que antes:

Não se engane que o papel do Estado irá magicamente retornar ao normal de-

pois que a pandemia passar e o desemprego se reduzir. Sim, os governos e os 

bancos centrais vão reduzir seus dispêndios e os resgates. Mas a nova era da 

economia reflete o clímax de tendências de longo prazo. Mesmo antes da pande-

mia, a inflação e as taxas de juros estavam sob controle a despeito de um boom 

de empregos. Hoje o mercado de títulos ainda não mostra qualquer sinal de 

preocupação sobre a inflação no longo prazo. Se este mercado estiver correto, 

os déficits e a impressão de dinheiro podem muito bem se tornar as ferramentas 

padrão da política econômica por décadas (THE ECONOMIST, 2020, tradução 

livre).

Se, de um lado, a revista The Economist vê “oportunidades” neste relaxamento 

para melhorar a infraestrutura e outros gastos urgentes ao redor do mundo, também 

aponta os “graves riscos” de tal estratégia como uma volta inesperada da inflação, 

além da constatação de que “a nova engrenagem é vulnerável a ser capturada por 

lobistas, sindicatos ou cronies” (Idem, tradução livre).

Muito da visão positiva de autoridades monetárias e fiscais “mais relaxadas” no 

mundo tem se baseado na chamada Nova Teoria Monetária – NTM (KELTON, 2020), 

que está muito longe de um mínimo consenso razoável em ambiente acadêmico 
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internacional (ver críticas em: ROGOFF, 2019; YANG, 2020).58 No Brasil, Resende 

(2020)59 tem defendido a NTM. Barbosa (2020b) vai mais longe, defendendo que os li-

mites para esta ou qualquer estratégia fiscal expansionista seriam bem amplos, pois 

“o restante da dívida pública pode ser pago ou rolado de modo infinito”.60 Como o 

Banco Central poderá adquirir títulos do Tesouro, o aumento da demanda de moeda 

gerado pela recuperação econômica, em situação de desemprego e capacidade ociosa, 

permitiria que o aumento da quantidade de moeda não gerasse inflação. Assim, re-

lações dívida/PIB bem mais elevadas do que antes teriam passado a ser sustentáveis.

Bacha (2019) critica a NTM, mas destaca, concordando parcialmente com André 

Lara Resende (RESENDE, 2020), que, quando a taxa de crescimento econômico su-

pera a taxa de juros, como é o caso de vários países desenvolvidos atualmente, have-

ria, sim, maior espaço para políticas fiscais expansivas consistentes com a redução da 

relação dívida/PIB. O autor destaca, no entanto, que este não é o caso do Brasil.

De fato, a variação do PIB nominal nos dois últimos anos foi de 5,75% em 2019 e 

4,5% em 2018, enquanto o custo médio acumulado em 12 meses do estoque da Dívida 

Pública Mobiliária Federal Interna foi de 9,37% ao ano em dezembro de 2018 e 8,66% 

em dezembro de 2019.61 Ou seja, nos últimos dois anos, a condição para que políticas 

fiscais expansivas pudessem ser consistentes com a redução da relação dívida/PIB 

não se verificou. Em 2020, mesmo com a expressiva queda na taxa de juros básica da 

economia haverá também queda estimada no PIB em mais de 5%, o que inviabiliza a 

condição.

Para 2021, assumindo a realização da previsão de crescimento econômico do 

Focus de 23/10/2020 (BRASIL, 2020f) de 3,42% (e 2,5% em diante) e de um IPCA de 

3,1%, podemos ter um crescimento do PIB nominal de 6,6%. Considerando a signi-

ficativa queda na Selic, o Relatório das Projeções da Dívida Pública Brasileira do Te-

souro Nacional projeta um custo médio da dívida pública federal de 5,4% em 2020, 

58 Olivier Blanchard também criticou a Nova Teoria Monetária, mas sem descartar a possibilidade de 
flexibilização da política fiscal em certas circunstâncias (BLANCHARD, 2019).

59 Em entrevista sobre o livro para o Valor, o autor reconhece que a NTM é basicamente a mesma ideia 
da Teoria Geral de Keynes, defendendo que “essa exigência do equilíbrio fiscal é contraproducente em 
momentos de recessão e em momentos em que há necessidade de investimentos em infraestrutura” 
(VIANA e BORGES, 2020).

60 Retomamos aqui a referência da epígrafe deste artigo à conhecida frase da personagem Buzz 
Lightyear em Toy Story: “Ao infinito e além”.

61 Ver Relatório Anual da dívida de 2019 (BRASIL, 2020k).
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incrementado em 5,9% em 2021, o que poderia ser interpretado como uma janela de 

oportunidade para aumento nas despesas sem ampliação da dívida.

A redução dos juros projetados, no entanto, não se mantém para um prazo 

maior, o que se infere pelo grande aumento do diferencial entre os juros longos – que 

capturam melhor a expectativa do mercado quanto à sustentabilidade da trajetória 

da dívida pública – e os mais curtos (os dados do Tesouro Direto são bem eloquentes 

em relação ao elevado diferencial juros longos/curtos).

De fato, o Tesouro Nacional projeta a continuidade do incremento do custo da 

dívida pública federal para 6,7% em 2022, 6,9% em 2023 e 7,1% de 2024 em diante 

com base em uma expectativa de aumento progressivo da Selic. Se houver incremen-

to no deficit primário, redução maior que o esperado no PIB e incremento maior que o 

esperado na Selic, a percepção acerca da sustentabilidade da dívida ficará ainda mais 

deteriorada. O custo médio da dívida ficaria ainda maior e as condições para retomar 

o crescimento da economia seriam piores. O Relatório das Projeções da Dívida Públi-

ca Brasileira do Tesouro Nacional (BRASIL, 2020j) estima que desvios de um ponto 

percentual nessas três variáveis em relação ao cenário-base levariam a relação dívi-

da/PIB a uma trajetória explosiva, atingindo 125,2% em 2029, continuando a crescer.

Adicionalmente, os riscos da dívida brasileira têm-se incrementado com a redu-

ção significativa dos prazos da dívida e aumento do percentual de dívida flutuante. 

De fato, o percentual de títulos vincendos em 12 meses aumentou de 29,9% ao final 

de 2019 para 38,3% em agosto de 2020, enquanto o percentual de dívida flutuante, 

que absorve imediatamente os eventuais choques da Selic, teve um incremento: de 

49,8% para 54,5% no mesmo período.

Considerando o repique do IPCA em setembro de 0,64%, bem acima das expec-

tativas, e do rápido ajuste para cima da expectativa de inflação para 2020, que passou 

de 2,05% para 2,99% em um mês e de 3,01% para 3,1% em 2021, é possível que o Banco 

Central terá de voltar a aumentar a Selic mais rapidamente do que se imaginava, con-

cretizando cenários piores para a evolução da dívida pública.

Este processo geraria uma espiral negativa da relação dívida/PIB de consequên-

cias nefastas para a economia. Isso implica que elevar despesas no pós-pandemia 

fará com que o país viva ainda mais perigosamente do que já estará vivendo até o 

final desta década de 2020, no que se pode qualificar como uma irresponsabilidade 

completa. Ainda que o mundo reveja as políticas fiscal e monetária mais parcimonio-

sas, como argumentado pela revista The Economist, a situação fiscal brasileira, que 

já era crítica antes da crise, ficou ainda mais delicada com o fenomenal incremento 
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de gastos de 2020. A indisciplina fiscal da “nova matriz macroeconômica” pré-2016 e 

a reação fiscal muito contundente do Brasil à crise da Covid-19 cobram o seu preço.

6 O teto de gastos

Barbosa (2020a) criticou a resposta inicial do governo brasileiro à crise da 

Covid-19, tendo como principal prescrição a revisão do teto de gastos. Márcio Holland, 

o criador do termo “nova matriz econômica”, também defendeu como parte da estra-

tégia em relação à crise do coronavírus a eliminação do teto (HOLLAND, 2020).

A revisão do teto de gastos foi considerada desnecessária por Marcos Mendes, 

pois:

A restrição ao aumento dos gastos tem algumas exceções. Uma delas é o envio 

de dinheiro para despesas imprevisíveis e urgentes, como em caso de guerra, 

comoção interna ou calamidade pública. O governo, portanto, pode usar esse 

dispositivo para ampliar os recursos em ações de contenção das transmissões 

do vírus e tratamento de pacientes infectados, sem pressionar ainda mais o teto 

(FOLHAPRESS, 2020).

De fato, ao final de março de 2020, o Supremo Tribunal Federal permitiu re-

gras fiscais mais flexíveis para a crise (BOGHOSSIAN e RESENDE, 2020) e o governo 

utilizou-as. Ou seja, o teto de gastos não foi obstáculo à significativa reação da política 

fiscal brasileira à crise da Covid-19.

A grande missão do teto de gastos é obrigar o governo a fazer escolhas sobre po-

líticas públicas, um mandamento fundamental da vida dos indivíduos, das famílias e 

dos países frente às inevitáveis restrições de seus orçamentos. Como argumenta Caio 

Megale, dada a recusa do país em fazer escolhas:

Na ausência do teto, como acontecia até 2016, a tendência era aumentar gas-

tos em todas as áreas, cabendo ao Ministério da Fazenda buscar uma forma 

de financiá-los. Essa foi a dinâmica das contas públicas brasileiras por muitas 

décadas [...], quando a despesa cresceu mais do que o PIB. [...] Determinava-se 

o orçamento – em geral, deficitário – e estabelecia-se a quantidade de moeda 
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necessária para equilibrá-lo. Mesmo com o fim da hiperinflação em 1994, o cres-

cimento dos gastos continuou (MEGALE, 2020).

Acreditamos ser um grande equívoco pensar neste momento em rever a regra 

de teto. Qualquer sinalização no sentido de removê-la ou mesmo aduzi-la à lista de 

exceções constitui um grande risco. Em especial, a redução havida na taxa de juros 

nos últimos anos até o menor valor histórico atual da Selic, de 2%, é diretamente re-

lacionada à existência e manutenção do teto. Ainda que já se prevejam incrementos 

dos juros em um prazo mais longo, o abandono do teto apenas fará acelerar este pro-

cesso, aprofundando o crowding-out de menos investimentos privados por mais des-

pesas públicas, resultando em menos crescimento econômico.

7	 Considerações	finais

Os choques gêmeos de oferta e demanda de curto prazo gerados pela Covid-19, 

ao se estenderem em razão da continuidade das medidas de isolamento social, po-

deriam se inercializar, gerando uma recessão demasiadamente longa e profunda. As 

empresas menores e menos líquidas foram proporcionalmente mais afetadas pela 

crise. Assim, o momento excepcional de choques gêmeos repentinos e a necessi-

dade de proteger as pessoas físicas e jurídicas mais vulneráveis geraram na crise da 

Covid-19 uma convergência das políticas social e macroeconômica. O impacto fiscal 

negativo no curto prazo era, portanto, inevitável.

Isso, no entanto, não implica que a disciplina fiscal deva ser abandonada no 

longo prazo com medidas como a eliminação do teto de gasto, pois este é fundamen-

tal para sinalizar a estabilização da relação dívida/PIB (IEPE/CDG, 2020). É errado, 

portanto, apontar que a crise da Covid-19 deveria reafirmar a continuidade de políti-

cas fiscais ativas no pós-pandemia. Na verdade, sinaliza o oposto: é fundamental que 

o setor público esteja com suas contas em dia, não apenas para evitar desequilíbrios 

macroeconômicos, mas também para ter mais graus de liberdade para atuar quando 

esse tipo de crise aparecer.

Afinal, quando aparece uma despesa imprevista e inevitável para qualquer in-

divíduo, a vida será bem mais fácil se houver mais dinheiro do que dívida no banco. 

As dificuldades pelas quais o país passa nas finanças públicas, derivadas de anos de ir-

responsabilidade fiscal, tornam as dificuldades para enfrentar a crise muito maiores. 
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Contrariamente ao afirmado por Nelson Barbosa de que a equipe econômica teria 

sofrido nessa crise de “keynesianismo pós-traumático”, seria a própria economia que 

ainda se ressentiria do “trauma do keynesianismo” daquela época.

A resposta da política fiscal brasileira à crise da Covid-19, apesar de estar na 

direção correta, acabou sendo bem mais forte do que a da grande parte dos outros 

países emergentes, o que foi excessivo dada a já delicada situação fiscal do país antes 

da crise da Covid-19. Os países com maior similaridade com o Brasil que tiveram res-

postas mais fortes à crise tinham relações dívida/PIB bem mais confortáveis e, por-

tanto, graus maiores de liberdade para reagirem assim.

Se, de um lado, é possível que a rápida recuperação econômica do Brasil esteja 

relacionada a esse sobre-estímulo, também é razoável postular que isso também 

comprometeu a nossa margem de manobra fiscal daqui para a frente e acabará por 

cobrar um preço muito alto, com menor crescimento, de 2021 em diante. O Brasil 

seria, portanto, igual a um maratonista que chegou 10 quilômetros na frente de todos 

os outros corredores, só que com quase nenhum fôlego para os próximos 32 quilô-

metros. Nosso maior problema agora é chegar ao final da prova sem morrer pelo ca-

minho. O caminho da continuidade da expansão fiscal é a senha para não passar do 

quilômetro 20.

O programa que, apesar de imprescindível, acabou gerando um custo fiscal ele-

vado demais foi o coronavoucher. É no mínimo curioso aumentar a mesada do filho 

no dia seguinte que o salário foi reduzido. A discussão sobre o valor do benefício 

foi quase um “quem dá mais”, reduzindo ainda mais a margem de manobra fiscal do 

Brasil no pós-pandemia. Infelizmente, a politização excessiva e com pouca reflexão 

sobre o valor do benefício e o conjunto de elegíveis estão impondo um custo econô-

mico muito significativo ao país.

Discutir incrementos de determinadas despesas sem contrapartida na redução 

de outras despesas de forma a respeitar o teto de gastos no pós-pandemia constitui 

delírio pior que o do personagem Buzz Lightyear, que desejava ir “ao infinito e além”. 

Entrar em uma crise de confiança fiscal ou introduzir novos tributos, como ocor-

reu ao longo da década de 1990, não deveriam ser opções consideradas no cardápio. 

Respeitar o teto, neste momento, faria esta regra demonstrar a sua principal virtude: 

obrigar o Estado a fazer escolhas das prioridades e não deixar que a inflação ou o acú-

mulo de dívidas interna e externa façam o trabalho. Seria a prova de fogo da regra do 

teto e, por conseguinte, da consolidação do amadurecimento da prática democrática 

no orçamento público no Brasil.
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1 Introdução

A pandemia do novo coronavírus provocará queda na atividade econômica sem 

precedentes na história mundial recente. Estimativas da Organização para a Coope-

ração e Desenvolvimento Econômico (OCDE) preveem que, em diversos países, a pro-

dução pode inicialmente cair de 20% a 25% e o consumo das famílias em cerca de um 

terço. Para cada mês de confinamento, calcula-se queda de cerca de 2% no produto 

interno bruto (PIB) (OECD, 2020, p. 8).

Nesse cenário, o Brasil não é uma ilha. Ao contrário de alguns países que conse-

guiram se isolar minimamente da primeira leva de infecções, inclusive nossos par-

ceiros no Mercosul, a Covid-19 desembarcou aqui rápida e gravemente, com severos 

reflexos sanitários, sociais e econômicos.

Este texto procura sintetizar algumas das principais experiências estrangeiras 

no âmbito tributário, compiladas por organismos internacionais, como o Fundo Mo-

netário Internacional (FMI) e a OCDE, e considera também os caminhos apontados 

por diversos especialistas do Brasil e do restante do mundo para enfretamento das 

repercussões econômicas da crise sanitária causada pela disseminação do novo coro-

navírus (Covid-19).

A análise compreende duas etapas. As medidas inicialmente voltadas para de-

soneração tributária ou prorrogação do pagamento de tributos e, em seguida, as des-

tinadas à recomposição e reequilíbrio das finanças públicas nacionais. No que se 

refere ao Brasil, o estudo examina as medidas tributárias já efetivadas, as proposi-

ções legislativas em tramitação na Câmara dos Deputados e o estado atual do debate 

em torno do tema.

A metodologia empregada baseia-se essencialmente em pesquisa bibliográfica. 

As fontes consultadas incluem publicações de organismos internacionais, documen-

tos legislativos, trabalhos acadêmicos e precedentes judiciais relacionados à temática 

do estudo, disponibilizados desde o reconhecimento do estado de calamidade pública 

em decorrência da emergência de saúde pública de importância internacional rela-

cionada à Covid-19, com a publicação do Decreto Legislativo nº 6/2020.

O objetivo do trabalho é oferecer subsídios técnicos de política tributária, tanto 

para avaliar as medidas adotadas no Brasil, quanto para auxiliar na tomada de deci-

são em relação aos próximos passos a serem dados para superar os efeitos da Covid-19 

no Brasil.
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2 Panorama do debate internacional

Para enfrentar a crise de modo global e coordenado, o G20 – grupo que reúne 

as vinte maiores economias no mundo – decidiu lançar um plano de ação que en-

volve medidas e compromissos sanitários, econômicos e financeiros (G20, 2020). Um 

desses compromissos é o compartilhamento de dados, análises e experiências, com o 

objetivo de auxiliar as nações a orientarem suas políticas públicas. Para isso, o G20 

solicitou o apoio do FMI e da OCDE.

O FMI, além de prestar assistência financeira aos países, disponibilizando toda 

a sua capacidade de empréstimo de US$ 1 trilhão, vem monitorando as principais res-

postas econômicas ao novo coronavírus dadas por 196 nações (IMF, 2020b). Publi-

cou ainda relatório com análises de políticas fiscais passíveis de serem tomadas para 

ajudar na superação da crise econômica, bem como para estimular o crescimento da 

economia global (IMF, 2020a).

A OCDE também tem colaborado com a busca de soluções, compilando as me-

didas de políticas públicas adotadas pelos países em diversas áreas como saúde, edu-

cação e tributação (OECD, 2020). No campo da política tributária, dividiu as medidas 

de combate à pandemia em quatro fases: (1) auxílio emergencial para empresas e fa-

mílias, (2) políticas fiscais amplas, (3) recuperação do consumo e investimento e (4) re-

cuperação das finanças públicas.

A primeira fase refere-se ao período de contenção e mitigação da pandemia, 

com o confinamento, distanciamento social e lockdowns, que resultam na retração 

da atividade econômica (OECDb, 2020, p. 12-19). Nesse momento, recomenda-se a 

adoção de medidas tributárias que garantam a liquidez das empresas e a renda das 

famílias para superação das dificuldades iniciais, por meio de iniciativas como a pror-

rogação de prazo para o pagamento de tributos e o cumprimento de obrigações aces-

sórias, parcelamentos, isenções direcionadas.

A escolha do tipo, do alcance e da intensidade das medidas tributárias a serem 

adotadas por cada país naturalmente será diferente, considerando as suas peculiari-

dades econômicas e jurídicas. Podem ser amplas ou restritas a determinados setores 

econômicos, condicionadas à comprovação de perdas ou concedidas indiscriminada-

mente aos diferentes agentes econômicos.

A OCDE, no entanto, recomenda que os benefícios sejam direcionados para as 

empresas que deles mais necessitam. Isso significa que devem ser beneficiados, em 

regra, sobretudo os pequenos e médios negócios, que geralmente têm maior problema 
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de liquidez, e as empresas de setores com uso intensivo de mão de obra, a fim de evitar 

demissões. Quanto às medidas voltadas às famílias, deve-se destacar a preferência 

por auxílios financeiros diretos, e não tributários.

A segunda fase corresponde ao período de relaxamento gradual das medidas 

de distanciamento social. A duração dessa etapa poderá variar em diferentes países, 

inclusive com a necessidade de retorno à primeira fase em alguns locais (OECD, 2020, 

p. 20-30). É o momento em que a atividade econômica ensaia recuperação, ainda que 

de forma restrita, especialmente em setores específicos, como é o caso do turismo.

Além das iniciativas para tentar preservar a liquidez dos agentes econômicos 

e a renda das famílias, as medidas tributárias recomendáveis devem também cuidar 

da solvência das empresas, de modo a garantirem condições para a recuperação eco-

nômica.

Neste momento, é possível que os benefícios já concedidos precisem ser pror-

rogados ou ajustados, ou que outros sejam criados, diante do aumento do risco de 

insolvência das empresas, em razão da demanda ainda baixa.

Para as empresas, além do adiamento do pagamento de tributos, que corres-

ponde a um modo de financiamento sem juros, podem ser necessários novos bene-

fícios para preservação da atividade econômica. É o caso, por exemplo, de redução 

ou isenção de impostos, autorização de compensação de prejuízos mais ampla e per-

missão para valorações de estoques mais vantajosas para empresas que pertençam a 

cadeias globais de valor, e.g. passar do método de avaliação de estoques Fifo (first in, 

first out) para o método Lifo (last in, first out).64

A terceira fase refere-se à recuperação da economia propriamente dita, que 

exige políticas consistentes de estímulo ao investimento e ao consumo (OECD, 2020, 

p. 31-35). Naturalmente, não há garantias de que a retomada seja contínua nem uni-

forme em todos os setores. Pode ocorrer de forma segmentada, com alguns setores 

permanecendo na anterior fase, e não está imune a retrocessos, em virtude da impo-

sição de novas restrições sanitárias.

Atenção especial deve ser dada ao fim das medidas emergenciais, principalmen-

te com o restabelecimento das obrigações tributárias adiadas. Se todo o estoque de 

64 No método Fifo, a valoração do estoque presume que a saída da mercadoria adveio das compras mais 
antigas, o que reduz o custo das mercadorias vendidas e aumenta o lucro, já que as aquisições mais an-
tigas tendem a ter sido feitas por menores preços. No método Lifo, dá-se primeiro a baixa nas compras 
mais recentes, o que diminui o lucro, já que o custo das mercadorias vendidas fica maior. No Brasil, 
apenas o método Fifo é autorizado para fins fiscais.
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débitos suspensos for cobrado de imediato, muitas empresas podem quebrar. Por isso, 

é recomendável que esses débitos sejam parcelados de maneira ampla, para evitar 

esse efeito indesejável, além de se permitir a compensação de prejuízos acumulados.

Os estímulos devem ser cuidadosamente direcionados para evitar o dispên-

dio de recursos públicos escassos com empresas ou setores que não estejam entre os 

que deles mais precisam. É provável, por exemplo, que o setor manufatureiro tenha 

tido parte da demanda reprimida somente no momento da contenção da pandemia. 

Superada a fase mais aguda da crise sanitária, poderá recuperar-se mais rapidamen-

te do que outros setores e precisará de menos incentivos.

Já o setor de serviços, por outro lado, poderá amargar grandes prejuízos e tende 

a enfrentar recuperação mais lenta. Nesse caso, a demanda do período da crise será 

de fato perdida. Observe-se, no entanto, que não há uniformidade nem entre as ati-

vidades que compõem o mesmo setor econômico: enquanto considerável parcela 

dos serviços fornecidos por plataformas digitais manteve-se estável ou até expandiu 

seu faturamento durante o isolamento social imposto pela pandemia, o segmento de 

turismo teve suas atividades interrompidas e sofrerá consequências especialmente 

severas diante de um provável cenário de contenção mais prolongado.

As medidas econômicas devem ser voltadas para o incentivo ao consumo e ao 

investimento, e não apenas para o pagamento dos gastos da crise. Portanto, devem 

ser temporárias, para não criarem deficits permanentes, e bem comunicadas, para 

evitarem a desconfiança que estimula a poupança e não o consumo. Devem-se tam-

bém evitar medidas que tragam ganhos inesperados (windfall gains), como os deri-

vados de redução de impostos incidentes sobre os rendimentos do capital, ou que 

apenas provoquem mudanças no momento do consumo ou do investimento, sem im-

pactos no comportamento agregado, como a redução de impostos incidentes sobre os 

ganhos de capital.

É importante priorizar investimentos em setores que tenham repercussões so-

ciais relevantes, como pesquisa e desenvolvimento, proteção do meio ambiente e for-

talecimento do combate a epidemias.

Para quaisquer medidas, planejamento é essencial. Incentivos mal calibrados 

podem dificultar a recuperação da atividade econômica. Segundo a OCDE, os bene-

fícios assistenciais, por exemplo, não devem ser mantidos por mais tempo do que o 

necessário, sob pena de desestimularem o reaquecimento do mercado de trabalho. 

O mesmo pode ser afirmado em relação às medidas de incentivo a empresas, que não 
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devem garantir a existência de negócios ineficientes, que desapareceriam em condi-

ções normais.

O período recomenda ainda que os países adotem maior transparência em rela-

ção às medidas tomadas e que busquem acordos internacionais, para evitar uma con-

corrência fiscal predatória (guerra fiscal) entre nações para atração de investimentos 

globais.

A quarta fase corresponde à superação da crise de saúde pública, com maior 

atenção à resiliência da economia e à adoção de medidas tributárias voltadas à re-

cuperação das contas públicas (OECDb, 2020, p. 36-44). A OCDE considera que a crise 

trará impactos substanciais nos orçamentos públicos e nos níveis de endividamento 

dos países, causados pela combinação dos efeitos do aumento dos gastos públicos e da 

perda de receitas tributárias. Por isso, dedica a quarta fase do seu plano de ação para 

avaliar o cenário pós-pandemia e propor políticas públicas que auxiliem na recupe-

ração da economia.

A organização avalia que provavelmente haverá menores receitas tributárias 

por alguns anos. A arrecadação do imposto de renda da pessoa jurídica tende a dimi-

nuir em função dos prejuízos de 2020, que poderão ser compensados, assim como a 

dos tributos indiretos, que deverá ser reduzida em decorrência do deslocamento do 

consumo para bens de primeira necessidade, geralmente menos tributados, ou para 

aquisições do governo, em regra não tributadas ou sem efeitos líquidos para as contas 

públicas.

Considera-se possível que ocorra também uma diminuição da carga tributária 

global, já que está prevista uma queda maior nas receitas dos tributos do que no PIB, 

do mesmo modo que se verificou na crise financeira global de 2008 na maioria dos 

países (OECD, 2020, p. 36-37). Após aquela crise, foram necessários vários anos até 

que se pudesse chegar ao nível de carga tributária anterior.

A extensão dessas perdas variará em cada país, dependendo da composição de 

suas receitas tributárias. Nos países em desenvolvimento, os tributos sobre o con-

sumo, em regra, compõem a maior fatia da arrecadação, enquanto, nas nações desen-

volvidas, são os impostos sobre a renda das pessoas físicas e as contribuições para a 

seguridade social que predominam. Essa diferença tende a afetar a recomposição das 

receitas públicas no momento pós-pandemia.

A OCDE reconhece que a melhor maneira de aumentar as receitas tributárias 

é adotar estímulos fortes e sustentáveis para embasar um crescimento econômico 

sólido. Mas avalia que a política tributária pode contribuir para cobrir os custos da 
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crise, em conjunto com outras políticas fiscais, monetárias e financeiras. Nesse con-

texto, elenca uma série de medidas extraordinárias, que vêm sendo discutidas para 

angariar novos recursos, seja pela criação de novas fontes de receitas, tais como a 

taxação do carbono (carbon tax) e a reforma da tributação dos lucros das grandes mul-

tinacionais (tratadas mais adiante), seja pela revisão das atuais bases de tributação.

A reforma dos atuais sistemas tributários pode significar a revisão da matriz 

tributária, com o reequilíbrio das fontes de receitas, o alargamento das bases, o fim 

de gastos tributários ineficientes e a adoção de medidas que aumentem a progressivi-

dade do sistema, como o incremento dos tributos sobre a propriedade ou a introdução 

de impostos sobre fortunas.

Apesar da crise, ou até mesmo em razão dela, alguns negócios, especialmente 

os mais digitalizados, progrediram e expandiram-se. Nesse contexto, a OCDE reco-

menda que os governos incentivem o investimento com o aumento da tributação 

das rendas econômicas extraordinárias (economic rents). Reforça-se também que se 

invista em cooperação internacional, caminho essencial para evitar disputas tribu-

tárias e guerras comerciais que poderiam ser prejudiciais à recuperação global, bem 

como no fortalecimento dos fiscos com o uso de novas tecnologias, para aumentar a 

conformidade e reduzir os custos dos contribuintes.

A digitalização das administrações e sistemas tributários pode representar uma 

importante via de recuperação das finanças públicas. Essa tendência, que já se nota-

va nos últimos anos, parece ter sido fortemente aprofundada e acelerada em decor-

rência do grave quadro sanitário gerado pelo novo coronavírus.

Além da OCDE, outros órgãos internacionais e pesquisadores de prestígio apre-

sentaram propostas tributárias para o período de recuperação econômica. Algumas 

defendem o incremento de tributos progressivos. Outras postulam a reformulação 

das regras de tributação internacional dos lucros. Outras ainda cuidam de medidas 

que também auxiliem no enfrentamento das mudanças climáticas.

O FMI propõe políticas fiscais para estimular o crescimento da economia glo-

bal como resposta para a saída da crise (IMF, 2020, p. 33-42). O conjunto de medidas, 

denominado Ideas (“ideias”, em português), inclui: (i) o investimento em sistemas de 

saúde, infraestrutura, tecnologias de baixo carbono, educação e pesquisa; (ii) a adoção 

de medidas econômicas discricionárias bem planejadas tanto no que se refere aos 

gastos quanto às receitas; e (iii) o fortalecimento dos estabilizadores automáticos da 

economia, com o redesenho dos sistemas tributários e o incremento dos benefícios 

sociais aos mais necessitados.
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Para o escopo deste artigo, interessam especialmente as ideias sobre o fortale-

cimento dos estabilizadores automáticos da economia por meio da tributação, isto 

é, dos mecanismos incorporados nos orçamentos governamentais para atenuar os 

ciclos econômicos. Esses instrumentos podem operar pelo aumento dos gastos públi-

cos ou redução dos tributos, nos momentos de desaceleração, bem como pela redução 

dos gastos públicos ou aumento dos tributos, nos momentos de crescimento.

O FMI defende a adoção de medidas que tornem o sistema tributário mais pro-

gressivo, pelo seu maior potencial para funcionar como um estabilizador automá-

tico, ao garantir que a renda disponível das famílias suba menos quando a economia 

cresce e não diminua drasticamente quando ela retrai. Para alcançar esse objetivo, os 

tributos incidentes sobre a renda são preferíveis aos sobre o consumo e sobre a folha 

de pagamentos, pois estes, apesar de também acompanharem os ciclos econômicos, 

fazem-no com menor capacidade de resposta que os primeiros.

Além do foco no imposto de renda, são também recomendados: (i) tributos sobre 

ganhos de capital, transações financeiras e propriedade imobiliária, por acompanha-

rem o preço dos ativos; (ii) depreciação acelerada de investimentos e concessão de cré-

ditos tributários diretos em decorrência deles, para incentivá-los; (iii) compensação 

de prejuízos com o lucro de períodos anteriores (loss-carry-back), para financiar as 

empresas durante a recessão; e (iv) cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas 

com base na renda estimada para o ano em curso, e não na do ano anterior, para ali-

nhar o tributo com o resultado decorrente do estado atual da economia.

As recomendações do FMI não destoam das apresentadas por economistas e 

especialistas em finanças públicas a respeito da importância de medidas tributárias 

progressivas. Ganha destaque entre eles, no entanto, a preocupação com o tema da 

justiça fiscal. Por exemplo, Barreix, Garcimartin e Verdi (2020) propõem uma série 

de ações para as economias da América Latina e do Caribe, como o incremento dos 

impostos seletivos, o aumento da tributação dos rendimentos passivos do capital e 

da propriedade e a reavaliação de incentivos. Já Landais, Saez e Zucman (2020) de-

fendem a criação de um imposto temporário sobre a fortuna dos europeus mais ricos 

para custear o combate à pandemia.

A necessidade de recompor as finanças públicas nacionais e buscar outras fon-

tes de receita reforçou a preocupação em torno da reformulação das regras de tri-

butação internacional do imposto de renda das multinacionais, especialmente das 

grandes empresas de tecnologia.
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O debate parte da premissa de que os parâmetros atuais para tributação inter-

nacional da renda favorecem a adoção de planejamentos tributários agressivos que 

corroem a base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas. O fenômeno 

abarca, grosso modo, todas as empresas transnacionais, em especial as empresas digi-

tais, que recolhem seus tributos em percentuais muito menores do que deveriam ao 

direcionarem seus resultados para países com menor tributação.

Na OCDE, essa discussão ganhou corpo especialmente no âmbito da Ação 1 do 

Projeto Beps (Base Erosion and Profit Shifting, ou, em português, Erosão da Base Tri-

butável e Transferência de Lucros), cujo prazo para conclusão encerra-se no ano de 

2020, em busca da construção de uma solução multilateral de consenso para a redis-

tribuição do direito de tributação dos lucros globais das multinacionais (ARAUJO e 

AFONSO, 2020).

Apesar de muitos considerarem que a atual pandemia teria inviabilizado qual-

quer solução neste ano, o plano de ação do G20 para o combate ao novo coronavírus 

manteve o compromisso de enfrentar os desafios tributários decorrentes da digitali-

zação da economia.65

A urgência é compreensível. À falta da uma solução de consenso multilateral, 

multiplicam-se as iniciativas unilaterais de criação de impostos sobre o faturamento 

das grandes empresas de tecnologia, os chamados Digital Service Taxes (DST), consi-

derados muito gravosos pelas Big Techs, por atingirem suas receitas e não seus resul-

tados. É o que já se pode observar em diversos países europeus, dentre os quais se 

destacam a França, a Itália e o Reino Unido (THE TAX FOUNDATION, 2020).

Atualmente, o trabalho desenvolvido no âmbito do Projeto Beps concentra-se 

em dois pilares. O primeiro discute como redistribuir a competência para tributar os 

lucros das multinacionais entre os países onde elas atuam e como evitar a não tribu-

tação de rendimentos por brechas nas legislações nacionais. O segundo visa a garan-

tir que os lucros das empresas internacionais estejam sujeitos, ao menos, a um nível 

mínimo de tributação.

A OCDE entende que, no contexto de crise, a pressão por uma solução efetiva 

nesses dois eixos tende a se intensificar, uma vez que o foco em empresas com altos 

níveis de rentabilidade, no primeiro pilar, deve facilitar o aumento da receita sem 

afetar negativamente a recuperação de negócios que sofreram muito com a crise. Já 

a tributação mínima das multinacionais, no segundo pilar, ganhará relevo em função 

65 Ver os anexos na publicação original (G20, 2020).
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das dificuldades fiscais dos países e da necessidade de igualar a tributação efetiva das 

empresas nacionais e das multinacionais (OECD, 2020, p. 42-43).

Ainda na linha da tributação dos lucros internacionais das empresas mais lu-

crativas, Christians e Magalhaes (2020) propõem um Imposto Global sobre os Lucros 

Excedentes (Global Excess Profits Tax – GEP), semelhante ao utilizado pelos Estados 

Unidos após a Primeira Guerra Mundial, e Avi-Yonah (2020) defende a instituição 

de um Imposto sobre Lucros Excedentes (Excess Profit Taxes – EPT) pelos países que 

sediam as grandes multinacionais e de Digital Service Taxes (DST) pelos demais.

Finalmente, alguns autores têm sustentado que a recuperação econômica deve 

priorizar medidas de enfrentamento da mudança climática, outro risco global rele-

vante. Nesse sentido, Levy, Brandon e Studart (2020) elencaram diversas áreas que 

merecem especial cuidado na construção de uma economia mais eficiente, igualitá-

ria, resiliente e de baixo carbono, destacando-se, no campo tributário, a reforma da 

política de tributação sobre a energia.

3 Panorama brasileiro

O Brasil, em linha do que se observou no exterior, tem adotado significativo nú-

mero de providências tributárias para mitigar e combater os efeitos socioeconômicos 

da pandemia.

As medidas tomadas seguem as propostas preconizadas pela OCDE para as fa-

ses iniciais da pandemia, focadas em: diferimento do pagamento de tributos (con-

tribuições previdenciárias patronais, Simples-Nacional, PIS/Pasep, Cofins e IRPF) 

e das prestações de parcelamentos; postergação dos prazos de entrega de declarações 

das pessoas físicas e jurídicas; extensão da validade de certidões emitidas pelo fisco; 

desoneração tributária de produtos médicos e de higiene e limpeza (imposto de im-

portação, IPI, PIS/Pasep e Cofins) e da tomada de crédito bancário (IOF).

Do rol listado pela OCDE, não foram adotadas, ainda, desonerações setoriais dos 

tributos sobre a renda das empresas, nem tampouco sobre a renda das pessoas físicas. 

A opção, até o momento, tem sido concretizar o apoio por meio de auxílios financei-

ros (pessoas físicas) ou creditícios (pessoas jurídicas), em vez de benefícios tributários.

O espectro de proposições legislativas apresentadas no Congresso Nacional, no-

tadamente por meio de projetos de lei ordinária (PLs) e projetos de lei complementar 

(PLPs), é amplo e variado. Abarca iniciativas muito diversas: isenções, incentivos a 
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doações, alterações de regras de dedução para IRPF e IRPJ, regras de compensação de 

prejuízo fiscal, substituição de garantias em execução fiscal, entre outros temas. Al-

gumas proposições voltam-se para entidades ou profissionais de saúde, a maior parte 

delas, no entanto, refere-se indistintamente a todos os contribuintes.

Além das ações tomadas pelos Poderes Executivo e Legislativo, a análise das me-

didas tributárias para enfretamento das repercussões econômicas pela disseminação 

da Covid-19 no Brasil não pode deixar de incluir os julgamentos prolatados no país a 

respeito do tema. Embora não seja papel do Poder Judiciário formular as diretrizes da 

política tributária do país, as medidas que adota em casos individuais ou em decisões 

com eficácia ampla (efeitos erga omnes) podem influenciar significativamente as es-

colhas do Poder Público e também sua efetividade em concreto.

Premidos pelos efeitos econômicos iniciais da pandemia e pelas restrições im-

postas pelo Poder Público à atividade econômica, diversos contribuintes recorreram 

ao Judiciário em busca de algum alívio para as suas exigências fiscais.

Ações desse tipo foram ajuizadas em praticamente todos os estados da federa-

ção, principalmente em busca do que se poderia chamar de uma “moratória judicial”, 

na forma de suspensão de exigibilidade ou prorrogação de vencimento de tributos 

federais (e.g. IRPJ, CSLL, PIS e Cofins), estaduais (e.g. ICMS) ou municipais (e.g. IPTU e 

taxas).

Nas ações propostas, apontam-se como fundamento para o afastamento tempo-

rário do dever de pagamento de tributos os efeitos do isolamento social e das restri-

ções à atividade comercial imposta pelo Poder Público, bem como o reconhecimento 

da ocorrência do estado de calamidade pública pelos diferentes entes federados. 

Tutelas provisórias para suspender temporariamente ou prorrogar o vencimento de 

tributos – em geral, por sessenta ou noventa dias – foram concedidas em diversos 

estados da federação e também no Distrito Federal.

Não há uniformidade nas decisões. Em muitos casos, a pretensão dos contri-

buintes foi rechaçada, em face da reserva legal, que exige a edição de lei para con-

cessão de moratória.10 Da mesma forma, nos tribunais, os julgamentos também não 

encontraram desfecho uniforme. Contudo, boa parte das liminares concedidas em 

primeiro grau foram suspensas ou cassadas. A orientação adotada pela Presidência 

do STF, nos casos que galgaram à Corte, foi no sentido de suspender as liminares con-

cedidas para suspensão ou prorrogação de débitos tributários.

Além dos pedidos de moratória judicial, outro pleito frequentemente subme-

tido ao Judiciário é de substituição de depósito judicial em processos tributários por 
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seguro garantia. A substituição é apresentada como uma forma de assegurar maior 

liquidez às empresas, diante do quadro de crise instalado. Assim como em relação à 

moratória judicial, também não há uniformidade nas decisões a respeito desse tema, 

mas a orientação que parece predominar nos tribunais superiores não é favorável 

aos contribuintes.

Uma decisão especialmente relevante em matéria tributária foi a proferida 

pelo STF no julgamento da ADI 6.357, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. 

A ação foi proposta pelo presidente da República com o objetivo de afastar a exigência 

de demonstração de adequação e compensação orçamentárias em relação à criação/

expansão de programas públicos destinados ao enfretamento do contexto de calami-

dade gerado pela disseminação da Covid-19.

Inicialmente, a liminar foi concedida em decisão monocrática do ministro rela-

tor, em 29 de março de 2020, para:

CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, aos 

artigos 14, 16, 17 e 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal e 114, caput, in fine e § 14, 

da Lei de Diretrizes Orçamentárias/2020, para, durante a emergência em Saúde 

Pública de importância nacional e o estado de calamidade pública decorrente 

de Covid-19, afastar a exigência de demonstração de adequação e compensação 

orçamentárias em relação à criação/expansão de programas públicos destina-

dos ao enfrentamento do contexto de calamidade gerado pela disseminação de 

Covid-19.

Os efeitos da decisão alcançavam todos os entes federativos que decretaram 

estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19. Posteriormen-

te, a decisão foi submetida ao Plenário do tribunal, que, em 13 de maio de 2020, por 

maioria, referendou a medida cautelar deferida e extinguiu a ação por perda super-

veniente de objeto, nos termos do voto do relator. A extinção da ação justificou-se 

pela promulgação da Emenda Constitucional nº  106/2020, conhecida como “orça-

mento de guerra”, de que consta disposição (art. 3º) com efeitos muito semelhantes 

aos pretendidos na ação.

Ainda que o objeto da ação não se limite exclusivamente à esfera tributária, o 

caso é particularmente importante para análise do tema deste artigo. Afastadas as 

restrições do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, abre-se espaço jurídico para 
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aprovação de projetos de lei de incentivo voltados ao combate dos efeitos socioeconô-

micos da atual pandemia.

Diversos estados recorreram ao STF por meio de ações cíveis ordinárias a fim 

de impedir que a União aplicasse quaisquer medidas de cobrança e constrição pa-

trimonial em razão do descumprimento das obrigações decorrentes de contratos de 

refinanciamento de dívidas públicas celebrados. A rigor, as ações não pedem provi-

dências de natureza tributária. A queda na arrecadação, no entanto, está nos funda-

mentos das ações propostas como justificação para suspensão dos pagamentos.

Com a publicação da Lei Complementar nº 173/2020, que estabelece o Programa 

Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), as ações foram 

extintas. O art. 2º estabelece que, de 1º de março a 31 de dezembro de 2020, a União 

ficará impedida de executar as garantias das dívidas decorrentes dos contratos de 

refinanciamento de dívidas celebrados com os estados, com os municípios e com o 

Distrito Federal.

Os valores não pagos serão apartados e incorporados aos respectivos saldos 

devedores em 1º de janeiro de 2022, devidamente atualizados pelos encargos fi-

nanceiros contratuais de adimplência, para pagamento pelo prazo remanescente 

de amortização dos contratos e deverão ser aplicados preferencialmente em ações de 

enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19. Os valo-

res anteriores a 1º de março de 2020 não pagos em razão de liminar em ação judicial 

poderão receber o mesmo tratamento legal, desde que o respectivo ente renuncie ao 

direito sobre o qual se funda a ação, extinguindo os feitos.

Como se observa, o Poder Judiciário tem sido recorrentemente acionado, tanto 

por contribuintes, como por autoridades públicas, em questões fiscais-tributárias re-

lacionadas ao enfretamento da crise.

Para completar a análise do panorama brasileiro, é também necessário discutir 

os rumos que o debate tributário no Brasil tem tomado à luz da crise econômica de-

corrente da pandemia. Nos últimos anos, as propostas de reforma tributária no Brasil 

concentraram-se sobretudo na alteração – simplificação – das regras relativas à tri-

butação da produção e do consumo. Entretanto, com a pandemia, diversas entidades 

buscaram reforçar sua pauta relativa à iniquidade do sistema tributário nacional, por 

elas considerado muito concentrador e regressivo.

Ainda no mês de março de 2020, a Federação Nacional do Fisco Estadual e Dis-

trital (Fenafisco), os Auditores Fiscais pela Democracia (AFD), a Associação Nacional 

dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (ANFIP) e o Instituto Justiça Fiscal 
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(IJF) assinaram carta aberta (AFD et al., 2020), em que defendem diversas medidas 

para compensar as perdas de receitas tributárias dos entes federados, socorrer finan-

ceiramente o Sistema Único de Saúde (SUS) e garantir renda para os trabalhadores e 

para as camadas mais pobres.

Além de ideias para melhorar a eficácia arrecadatória e outras de natureza não 

tributária, foram formuladas sugestões para o aumento da progressividade do sis-

tema tributário: reforço na tributação progressiva por meio de aumento da CSLL de 

bancos, instituição do IGF, reforço do ITCMD e tributação de lucros excedentes, in-

cluindo ainda a instituição de empréstimos compulsórios sobre lucros e cortes de 

tributos.

Em abril de 2020, diversas entidades representativas de auditores fiscais da Re-

ceita Federal, dos fiscos dos estados e Distrito Federal, e dos municípios apresentaram 

um manifesto em que propõem medidas no mesmo sentido das referidas propostas 

(SINDIFISCO NACIONAL et al., 2020).

A defesa da instituição de novos tributos e a ampliação da progressividade do 

sistema tributário não é pacífica no debate acadêmico brasileiro e encontra resistên-

cia entre diversos tributaristas que se dedicam a analisar o tema. No que se refere 

especificamente à reforma da tributação do consumo, a questão ainda está pendente 

de solução em nosso país. As propostas de unificação dos tributos incidentes sobre 

o consumo em um único imposto sobre o valor agregado de abrangência nacional 

(denominado Imposto sobre Bens e Serviços – IBS), previstas na PEC nº 45/2019, da 

Câmara dos Deputados, e na PEC nº 110/2019, no Senado Federal, ainda aguardam 

deliberação no Congresso Nacional.

Por um lado, alguns defensores da reforma afirmam que a mudança é impres-

cindível e tornou-se ainda mais urgente em decorrência da pandemia. Para eles, a 

tramitação e a discussão legislativa da matéria deveriam se intensificar ainda neste 

ano. Por outro lado, os críticos sustentam a necessidade de as mudanças se darem 

apenas no nível infraconstitucional, com alterações no PIS/Cofins, ICMS, IPI, ISS, 

IRPJ, ITCMD, redução dos tributos sobre folha de salários, equalização da carga tribu-

tária, simplificação, segurança jurídica e estímulos aos investimentos.

Por parte do governo federal, foi apresentado, em 21 de julho de 2020, o Projeto 

de Lei nº 3.887, primeira fase de simplificação do sistema tributário, com a criação da 

Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) para substituir PIS/Cofins. Segundos seus 

autores, essa contribuição pode encaixar-se em uma reforma mais ampla da tribu-

tação do consumo, que adote uma IVA dual, conjugando o tributo federal com outro 
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a cargo dos estados e municípios com base equivalente. Os detalhes da “acoplagem” 

dessas incidências estaduais (e talvez municipais) à CBS, cruciais para a análise da 

proposta, ainda não foram apresentados.

O governo aventa ainda a ampliação do escopo da reforma tributária. Para com-

pletar o ciclo de alterações no sistema tributário prometido, resta ainda serem enca-

minhados os textos das outras três fases prometidas por ocasião da apresentação da 

primeira, que buscariam converter o IPI em um imposto seletivo, desonerar a folha 

de pagamentos e reformular a legislação do imposto de renda, reduzindo a tributação 

das empresas e onerando os dividendos e lucros distribuídos.

4 Política tributária no enfrentamento da crise da 
Covid-19	–	caminhos	a	trilhar

As medidas tributárias adotadas até o momento são temporárias, seguindo a re-

comendação de se evitarem perdas permanentes de receitas ou afrouxamentos bu-

rocráticos excessivos, em prejuízo ao controle tributário-aduaneiro. Não é possível, 

contudo, analisá-las sem considerar também as demais ações adotadas pela União 

para lidar com os efeitos econômicos da pandemia.

O governo tem priorizado a transferência direta de renda para as pessoas físi-

cas, de forma direcionada aos mais necessitados, e a concessão de empréstimos que 

garantam o fluxo de caixa das empresas.66 As medidas tributárias devem ser vistas de 

forma complementar a essas iniciativas assistenciais e creditícias. De qualquer modo, 

no contexto atual, com a retração econômica que se prenuncia, é provável que o sim-

ples adiamento do pagamento dos tributos não seja suficiente para garantir o fluxo 

de caixa das empresas e a renda das famílias.

Sob essa premissa, devem surgir demandas por novas prorrogações de prazos de 

pagamento de tributos e de entrega de declarações, e até mesmo pela reedição dos já 

tradicionais programas especiais de refinanciamento de dívida, apelidados generica-

mente de Refis.

Quanto às ações de ampliação do diferimento de pagamento de tributos, será 

quase inevitável, em alguma medida, adotá-las, pois os novos prazos fixados para 

66 Segundo a IFI, foram abertos créditos extraordinários por medidas provisórias autorizando aplicações 
no montante de R$ 472.274 milhões desde fevereiro até o presente momento (IFI, 2020).
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o cumprimento das obrigações tributárias, à luz da efetiva situação econômica, 

mostraram-se bastante exíguos.

É de se questionar, inclusive, se não seria essa uma boa oportunidade para am-

pliar não somente prazos de pagamento, mas também os períodos de apuração dos 

tributos, em especial os referentes ao Simples Nacional. A mudança caminharia no 

sentido inverso do que ocorreu durante a década de 1980, em que o período de apu-

ração dos tributos foi cada vez mais abreviado para se evitar a corrosão inflacionária 

da base tributável.

Já a demanda por reabertura de novos parcelamentos especiais, à maneira do 

Refis, pode vir a ser mitigada pela aprovação de um novo instrumento de regulari-

zação de débitos tributários e não tributários: a transação, recentemente regula-

mentada pela Lei nº 13.988/2020, que delegou ao governo federal a atribuição para 

realização de transações envolvendo créditos inscritos em dívida ativa ou objeto de 

contencioso tributário administrativo ou judicial.

A implementação dessas e de outras medidas de desoneração fiscal depende 

crucialmente de estarem ancoradas as expectativas quanto ao financiamento dos 

substanciais deficits que surgirão em 2020, e talvez em 2021, por meio de aumento do 

endividamento público e do encurtamento do prazo para rolagem da dívida.

As medidas de afrouxamento dos controles fiscais adotadas até o momento, por 

sua vez, justificam-se plenamente, em especial as que prorrogaram prazos de cumpri-

mento de obrigações acessórias. Porém, passado o período mais agudo da pandemia, 

entram em jogo as expectativas dos agentes quanto à capacidade de os fiscos volta-

rem a atuar eficazmente na cobrança dos tributos devidos e no combate à sonegação. 

A obtenção de informações junto aos contribuintes é essencial para execução dessa 

tarefa, assim como o emprego de instrumentos de controle e cobrança, como inscri-

ções em dívida ativa, protestos, certidões negativas, além dos procedimentos de fisca-

lização propriamente ditos.

Sob esse prisma, há um sutil equilíbrio a ser observado na adoção de medi-

das de afrouxamento administrativo: nem tão duras que provoquem desobediên-

cia civil, temor do ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel (MACIEL, 2020), 

nem tão frouxas que induzam a episódios de epidemias de evasão fiscal, fenômenos 
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conhecidos não só da literatura teórica,67 mas também da recente história tributá-

ria brasileira, especialmente a do final da década de 1980 e início da década de 1990.68

Nas segunda (retomada das atividades) e terceira (estímulo fiscal para dar sus-

tentação à economia) fases do enfrentamento da Covid-19, o Brasil lidará com difi-

culdades para implementar algumas das medidas propostas pela OCDE, pelo simples 

fato de não haver um IVA nacional. Como se sabe, aqui a tributação do consumo é 

repartida entre os três níveis de governo – União, estados e municípios – e concreti-

zada, grosso modo, por cinco tributos diferentes – IPI, PIS/Pasep, Cofins, ICMS e ISS.

O diálogo federativo no plano tributário costuma ser difícil. Não é raro que de-

terminada desoneração no plano federal seja, total ou parcialmente, neutralizada 

por aumento de tributação do ICMS, imposto estadual. Isso é especialmente comum 

no caso de combustíveis, serviços de comunicação e energia elétrica, tema que inclu-

sive transbordou recentemente das tratativas entre técnicos dos entes federativos e 

ganhou as manchetes dos jornais (ANDRADE, 2020).

Diferentemente do que ocorre no caso do ICMS, que possui um fórum que con-

grega representantes do governo central e dos governos estaduais (Confaz/Cotepe), o 

setor de serviços não tem nenhum canal institucional em que se discuta a cobrança 

do ISS, o que dificulta a interlocução entre os entes federativos em busca de uma es-

tratégia tributária comum.

Assim, tudo leva a crer que medidas de incentivo ao investimento na órbita da 

tributação indireta enfrentarão grandes resistências para se concretizarem. Talvez 

uma alternativa mais fácil seria a prorrogação das reduções de alíquotas de tributos 

federais ou a concessão de algum incentivo fiscal (redução de alíquotas e/ou conces-

são de crédito presumido) na órbita do PIS/Pasep e Cofins, mas com pouca chance de 

resultados efetivos.

Nesse contexto, é possível que as medidas a serem tomadas nessas etapas se 

concentrem na tributação direta, mais especificamente no IRPJ/CSLL. É o caso, por 

exemplo, da depreciação acelerada para investimentos realizados nesse período ou 

67 Ver o texto seminal dos modelos de epidemia de evasão fiscal (BENJAMINI e MAITAL, 1985).

68 Ver, por exemplo, a série de arrecadação do Finsocial nos últimos períodos de sua cobrança, em que 
a elevação das alíquotas da contribuição resultou em receitas declinantes. Também se encaixa no 
modelo de epidemia de evasão fiscal o não pagamento do Funrural, mesmo após a derrota dos contri-
buintes no STF (RE 718874) e a concessão de parcelamentos especiais para liquidação da dívida (Lei 
nº 13.606/2018).
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da flexibilização da utilização de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL, como 

sugerido por tributaristas (SANTOS e FERREIRA FILHO, 2020).

Além do fim da “trava de 30%”, deve entrar na agenda a modalidade de com-

pensação de prejuízos “para trás” (loss-carry-back), mecanismo existente há bastan-

te tempo na legislação do imposto de renda de alguns países, mas nunca admitido 

no Brasil. Essa forma de compensação consiste, basicamente, em devolver ao con-

tribuinte que sofra prejuízo em determinado exercício o imposto pago em exercício 

anterior.

O aproveitamento retrospectivo de prejuízos traz aspectos interessantes ao de-

bate. Primeiro, a medida privilegiaria os contribuintes que efetivamente recolheram 

IRPJ e CSLL, não tendo nenhum efeito para empresas que recorrentemente produ-

zem prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL. Segundo, a redução da taxa de juros, 

caso venha a ocorrer efetivamente, torna a medida mais atraente do ponto de vista 

financeiro para o Erário. Terceiro, a medida “limpa”, por assim dizer, a base de inci-

dência dos tributos sobre o lucro e, por conseguinte, aumenta a expectativa de arre-

cadação mais robusta de receitas, nas fases posteriores, quando a economia já estiver 

em ritmo mais acelerado, especialmente se vier acompanhada de uma depuração na 

legislação para se fecharem brechas que propiciem a formação de novos prejuízos.

Contudo, é forçoso reconhecer que o arranjo federativo brasileiro traz alguns 

empecilhos à adoção de mecanismo loss-carry-back na legislação do IRPJ, cuja ar-

recadação é partilhada entre os entes federativos. Não se cogita de estados, Distrito 

Federal e municípios devolverem recursos recebidos por meio dos Fundos de Parti-

cipação dos Estados e dos Municípios (FPE e FPM). Tampouco parece razoável deixar 

à União o encargo de efetuar a devolução do imposto ao contribuinte, sem que se 

proceda ao necessário acerto de contas quando houver o recolhimento integral do 

IRPJ nos períodos seguintes. Possivelmente, a fórmula mais simples seria o governo 

federal abater as restituições derivadas do loss-carry-back da arrecadação corrente 

do imposto de renda, com prejuízo, no entanto, para o FPE e FPM, e previsível reação 

negativa dos demais entes federativos. Enfim, eventual utilização desse mecanismo 

teria que superar o problema da partilha do tributo.

Com objetivos assemelhados, não podem ser desconsideradas demandas em 

prol da resolução dos passivos da União decorrentes de decisões judiciais desfavo-

ráveis. Note-se que a esperada redução das taxas de juros pode até diminuir a re-

sistência à adoção de providências para liquidar os passivos do contencioso judicial 
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instalado, especialmente se adotadas por meio de transação tributária com descontos 

substanciais em favor da União.

Como se vê, grande parte das medidas a serem implementadas nas duas fases 

intermediárias do enfrentamento da crise estão orientadas no sentido da desonera-

ção tributária ou do desembolso de recursos públicos. Encerrado o isolamento social, 

retomadas as condições médico-sanitárias para o retorno à normalidade das ativida-

des empresariais, recolocada a economia em rumos minimamente sustentáveis, os 

aspectos arrecadatórios ganharão relevância. O sistema tributário nacional deverá 

retomar sua higidez, de modo a recuperar a capacidade de gerar receitas, parcial-

mente sacrificada durante a crise.

A necessidade de recompor a arrecadação tributária, associada ao reconheci-

mento do alto grau de regressividade da tributação no Brasil – consensual entre os 

especialistas –, sugere, em tese, o aumento da cobrança dos tributos sobre a renda e o 

patrimônio, e, em contrapartida, a diminuição dos tributos sobre o consumo, que pe-

nalizam proporcionalmente mais os menos afortunados, e das contribuições sobre a 

folha de pagamentos, que colaboram decisivamente para a “uberização” do emprego 

e “pejotização” do trabalho formal. O diagnóstico é quase unânime, mas a prescrição 

exige cuidado e delicadeza.

O primeiro passo parece ser a revisão dos diversos incentivos fiscais existentes 

na legislação, recomendação válida para todos os tributos cobrados. É o momento de 

se analisar em profundidade o custo/benefício de cada medida de desoneração tribu-

tária. Devem ser mantidos apenas os benefícios que, efetivamente, contribuam para 

melhorar a distribuição de renda pós-tributos ou que induzam, de fato, as decisões 

de consumo e investimento a que se propõem, as quais, por sua vez, deverão estar 

alinhadas às novas bases da economia pós-pandemia.

Sob esse prisma, a tributação sobre a renda pode vir a sofrer ampla reformula-

ção. O agravamento da desigualdade social em decorrência dos efeitos econômicos 

da pandemia tende a impulsionar o debate de medidas tributárias que busquem esta-

belecer maior grau de justiça fiscal. Entre as propostas a serem examinadas, merece 

destaque o debate a respeito da reinstituição da tributação dos lucros e dividendos, 

com revogação do tratamento privilegiado dos juros sobre capital próprio (JCP).

Todavia, essas alterações em prol da progressividade do imposto acabarão por 

ser analisadas em conjunto com propostas de redução das alíquotas da tributação 

total da renda das pessoas jurídicas (IRPJ e CSLL), na linha da reforma tributária dos 
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Estados Unidos de 2017, medida que buscará restabelecer a competitividade de atra-

ção dos investimentos.

Outro ponto importante no debate da tributação da renda é a reavaliação da 

miríade de isenções e alíquotas diferenciadas sobre rendimentos do mercado finan-

ceiro, sem considerar a não incidência do imposto sobre verbas indenizatórias, que, 

na realidade, não se revestem dessa natureza jurídica. Não será surpresa se voltarem 

à pauta legislativa temas como o fim da tributação favorável dos fundos de investi-

mento fechados e, talvez, o fim da isenção de investimentos em Letras de Crédito do 

Agronegócio (LCA) e Letras de Crédito Imobiliário (LCI).

Note-se que o restabelecimento da cobrança do imposto de renda sobre rendi-

mentos do capital extrapola os aspectos da justiça tributária. Há justificativas técni-

cas para a adoção dessa medida. Por exemplo, a retomada da tributação sobre lucros 

e dividendos possibilitará a diminuição da vantagem fiscal em se exercer a atividade 

profissional sob o manto de uma pessoa jurídica (“pejotização”), diminuindo a preca-

rização do fator trabalho, uma tendência da economia atual, mas artificialmente exa-

cerbada pela legislação tributária em vigor.

Em relação ao fator capital, também há uma janela de oportunidade para re-

forma da tributação. A queda da inflação possibilita a cobrança do imposto sobre o 

rendimento nominal obtido no mercado financeiro com menos distorções, preser-

vando em maior medida o capital investido. A homogeneização de alíquotas do im-

posto de renda, por sua vez, colabora para a alocação mais eficiente dos recursos a 

serem investidos no mercado financeiro e de capitais.

No plano da tributação internacional, a reoneração dos lucros a serem remeti-

dos ao exterior reposiciona o Brasil na realização de acordos de bitributação, afinal a 

isenção dessas remessas pela legislação interna, sem qualquer contrapartida do país 

de residência do remetente, enfraquece a posição brasileira na negociação.

Outras medidas tributárias progressivas deverão surgir como alternativas de 

obtenção de recursos. Os caminhos mais debatidos são a adoção de impostos sobre a 

fortuna e de uma tributação mais abrangente das heranças.

Nessa seara, o espaço de atuação da União é relativamente limitado. Sob sua 

competência está o imposto sobre propriedade territorial rural (ITR), que na prática 

é relegado à irrelevância, tanto do ponto de vista fiscal como extrafiscal, e cuja admi-

nistração vem sendo delegada aos municípios.

Em princípio, competir-lhe-ia a instituição do IGF, tributo que carrega forte car-

ga ideológica e provoca muita resistência à sua aprovação. Não é por outro motivo 
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que sua cobrança permanece à espera da lei complementar instituidora por mais de 

trinta anos.

Pesa contra sua instituição a experiência internacional. Embora algumas juris-

dições cobrem tributos assemelhados (UNAFISCO NACIONAL, 2020), na realidade, 

os países mais desenvolvidos concentram a tributação do patrimônio em impostos 

sobre a doação e herança, base tributável que no Brasil é reservada ao ITCMD, de 

competência estadual. Em relação a esse imposto, caberia ao Congresso Nacional, em 

princípio, elaborar a lei complementar regulamentadora do fato gerador, base de cál-

culo e contribuinte, e ao Senado Federal elevar a alíquota máxima aplicável, fixada 

atualmente em 8%.

Não há indicações de que a tributação do patrimônio venha a ser cogitada como 

fonte importante de receitas a ser explorada no período pós-pandemia, a não ser 

que, no bojo de uma reforma tributária, o ITCMD venha a ser federalizado, tal como 

proposto no parecer aprovado pela Comissão Especial da PEC nº 293/2007 (Relatório 

Hauly).

Será nesse período ainda que as condições objetivas do mercado mostrarão se 

é o caso de se criar um novo tributo sobre lucros extraordinários ou de se aumentar 

a incidência da CSLL sobre determinados setores, ideias inspiradas nos “impostos de 

guerra” cobrados na 2ª Guerra Mundial.

Ainda não está claro, pelo menos no Brasil, se há algum segmento econômico 

a auferir lucros extraordinários em função da pandemia, como ocorre usualmente 

com a indústria armamentista em tempos de guerra. Talvez as plataformas digitais e 

empresas de tecnologia obtenham mais lucros, o que remete a discussão para a seara 

dos digital taxes, haja vista a índole eminentemente arrecadatória dessas novas exa-

ções tributárias.

A alternativa de instituir-se imposto sobre serviços digitais ainda precisa ser mais 

aprofundada no Brasil. Como já mencionado, vários países se anteciparam (França, 

Itália, Reino Unido, etc.) e instituíram tributos sobre a parcela da receita das megaem-

presas digitais, com alíquotas variando entre 2% e 7,5% (THE TAX FOUNDATION, 

2020).

Aqui, o debate ainda é incipiente, mas o tema merece atenção. Esse é provavel-

mente o setor que mais se beneficiou com a pandemia, seja pelo aumento das ven-

das por internet, seja pelo aumento de consumo de serviços de streaming. Trata-se 

de substancial base tributável, no entanto, insuficientemente alcançada, uma vez 

que grande parte das receitas são registradas fora do território nacional, ainda que 
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explorando os cadastros de consumidores brasileiros. Além disso, o ISS, principal im-

posto sobre a base serviços, é de competência municipal, com todas as limitações ine-

rentes a essa circunstância.

No que se refere à tributação sobre a produção e o consumo, cabe destacar que 

as distorções do sistema tributário nacional limitarão sobremaneira a implemen-

tação de medidas que auxiliem a economia a entrar com mais facilidade nos eixos. 

A aprovação de uma reforma profunda no sistema teria estabelecido instrumentos 

mais eficazes de atuação na órbita tributária.

5	 Considerações	finais

O panorama traçado neste texto toma como pressupostos que o financiamento 

dos gastos públicos extraordinários incorridos nas primeiras fases da crise prescin-

dirá de aumento significativo de receitas tributárias e também que a economia não 

enfrentará gargalos importantes ou até rupturas das cadeias de produção e distribui-

ção de bens e serviços.

Caso esse cenário mais favorável não se verifique, o papel da política tributá-

ria pode mudar radicalmente. Nesse quadro, não se descarta o uso de empréstimos 

compulsórios ou de impostos sobre lucros extraordinários, para obtenção imediata 

de receitas, ou de tributos regulatórios, como os impostos de exportação e importa-

ção, para garantir o abastecimento interno, ou do IOF, para combater disfunções no 

mercado financeiro.

Essa perspectiva mais severa não está colocada no momento. Há relativa tran-

quilidade no funcionamento dos mercados financeiros, mesmo com a cotação das 

moedas estrangeiras em patamares recordes, bem como certa aceitação generalizada 

de que a crise é mundial e o aumento do endividamento público para seu enfrenta-

mento, inevitável.



211A FUNÇÃO DOS TRIBUTOS NO COMBATE À
CRISE ECONÔMICA PROVOCADA PELA COVID-19

Referências

ANDRADE, Hanrrikson de. Bolsonaro diz que vai isentar combustível se estados 

“zerarem” ICMS. UOL Economia, Brasília, 5 fev. 2020. Disponível em: <https://

economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/02/05/bolsonaro-diz-que-vai-isentar-

combustivel-se-estados-zerarem-icms.htm>. Acesso em: 12 ago. 2020.

ARAUJO, José Evande Carvalho; AFONSO, José Roberto. A tributação dos lucros 

das gigantes de tecnologia: possibilidades para o Brasil. In: AFONSO, José Roberto; 

SANTANA, Hadassah (coord.). Tributação 4.0. São Paulo: Almedina, 2020, p. 411-

427.

AUDITORES FISCAIS PELA DEMOCRACIA et al. Tributar os ricos para enfrentar 
a crise: fundo nacional de emergência de R$ 100 bilhões para estados e municípios. 

Brasília: AFD, 2020.

AVI-YONAH, Reuve S. Taxation for a New New Deal: Short-, Medium-, and 

Long-Term Options. Social Science Research Network [repository for preprint 

papers], Amsterdam, draft, 17 May 2020. Disponível em: <https://ssrn.com/

abstract=3603397>. Acesso em: 23 maio 2020.

BARREIX, Alberto; GARCIMARTIN, Carlos; VERDI, Marcio. Medidas 

tributarias en la post crisis del Covid-19. In: CENTRO INTERAMERICANO 

DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS [website]. Ciudad de Panamá: Ciat, 

2020. Disponível em: <https://www.ciat.org/medidas-tributarias-en-la-post-

crisis-del-covid-19/?utm_source=CIATBlog&utm_medium=Facebook&utm_

campaign=medidas-tributarias-en-la-post-crisis-del-covid-19&utm_content=Abril2

020&fbclid=IwAR2KX7R-XVOUysnmf8RdHbK8ZFnWWYhCT5MAeG4oOa5zOY

Vt8dK9deA9EzQ>. Acesso em: 23 maio 2020.

BENJAMINI, Y. & MAITAL, S. Optimal Tax Evasion and Optimal Tax Evasion 

Policy. In: GARTNER, W.; WENIG, A. (ed.). The Economics of the Shadow 
Economy. Berlin: Springer Verlag, 1985. Disponível em: <https://link.springer.com/

chapter/10.1007/978-3-642-88408-5_15>. Acesso em: 12 jun. 2020.



212 AGENDA BRASILEIRA Nº 2 – COVID-19

CHRISTIANS, Allison; MAGALHAES, Tarcisio Diniz. It’s Time for Pillar 3: a Global 

Excess Profits Tax for Covid-19 and Beyond. In: TAXNOTES [website]. Falls Church, 

VA, 1 May 2020. Disponível em: <https://www.taxnotes.com/featured-analysis/its-

time-pillar-3-global-excess-profits-tax-covid-19-and-beyond/2020/05/01/2cg34>. 

Acesso em: 23 maio 2020.

CORREIA NETO, Celso de Barros et al. Tributação em tempos de pandemia. 

Brasília: Câmara dos Deputados, Consultoria Legislativa, jun. 2020 (Estudo). 

Disponível em: <https://bd.camara.leg.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/40012/

tributa%c3%a7%c3%a3o_pandemia_CorreiaNeto.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. 

Acesso em: 12 ago. 2020.

G20. Communiqué: Virtual Meeting of the G20 Finance Ministers and Central 

Bank Governors. Riyadh: G20 Information Centre, G20 Research Group; Trinity 

College, University of Toronto, 15 Apr. 2020. Disponível em: <http://www.g20.

utoronto.ca/2020/2020-g20-finance-0415.html>. Acesso em: 4 nov. 2020.

INSTITUIÇÃO FISCAL INDEPENDENTE. Aplicação e cancelamento por 
ato. Brasília: IFI, 2020. Disponível em: <https://datastudio.google.com/

reporting/12071674-bd8c-4949-af82-504ce236bd5d/page/RQ2NB>. Acesso em: 

12 ago. 2020.

INTERNATIONAL MONETARY FUND. Chapter 1: Policies to Support People during 

the Covid-19 Pandemic. In: IMF. Fiscal Monitor: April 2020. Washington, DC: IMF, 

Apr. 2020, 2020a. Disponível em: <https://www.imf.org/en/Publications/FM/

Issues/2020/04/06/fiscal-monitor-april-2020>. Acesso em: 23 maio 2020.

INTERNATIONAL MONETARY FUND. The IMF’s Response to COVID-19/Policy 
Tracker. Washington, DC: IMF, 28 Oct. 2020, 2020b. Disponível em: <https://www.

imf.org/en/About/FAQ/imf-response-to-covid-19#Q1>; <https://www.imf.org/en/

Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19>. Acesso em: 12 ago. 2020.



213A FUNÇÃO DOS TRIBUTOS NO COMBATE À
CRISE ECONÔMICA PROVOCADA PELA COVID-19

LANDAIS, Camille; SAEZ; Emmanuel; ZUCMAN, Gabriel. A Progressive European 

Wealth Tax to Fund the European Covid Response. Vox-EU. London: Centre for 

Economic Policy Research – CEPR, 3 Apr. 2020. Disponível em: <https://voxeu.org/

article/progressive-european-wealth-tax-fund-european-covid-response>. Acesso 

em: 23 maio 2020.

LEVY, Joaquim; BRANDON, Carter; STUDART, Rogerio. Designing the Covid-19 

Recovery for a Safer and More Resilient World. In: WORLD RESOURCES 

INSTITUTE [website]. Washington, DC: WRI, May 2020. Disponível em: <https://

www.wri.org/news/designing-covid-19-recovery-safer-and-more-resilient-world>. 

Acesso em: 23 maio 2020.

MACIEL, Everardo. A política tributária deve amparar-se no conceito de moratória 

ampla. In: Jota [Portal], Brasília/São Paulo, 1 abr. 2020. Disponível em: <https://

www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-da-abdf/a-politica-tributaria-

deve-amparar-se-no-conceito-de-moratoria-ampla-24032020>. Acesso em: 31 maio 

2020.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. Key 
Policy Responses from the OECD. Paris: OECD, 2020a. Disponível em: <https://

www.oecd.org/coronavirus/en/#policy-responses>. Acesso em: 12 ago. 2020.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. Tax 
and Fiscal Policy in Response to the Coronavirus Crisis: Strengthening Confidence 
and Resilience. Paris: OECD, 19 May 2020, 2020b. Disponível em: <https://www.

oecd.org/coronavirus/policy-responses/tax-and-fiscal-policy-in-response-to-the-

coronavirus-crisis-strengthening-confidence-and-resilience>. Acesso em: 23 maio 

2020.

SANTOS, Saulo Gonçalves; FERREIRA FILHO, Ricardo Facundo. Tributação, 

Covid-19 e a trava de 30% do IRPJ e da CSLL. In: UOL. Migalhas. São Paulo: UOL, 

21 maio 2020. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/327417/

tributacao-covid-19-e-a-trava-de-30-do-irpj-e-da-csll>. Acesso em: 25 maio 2020.



214 AGENDA BRASILEIRA Nº 2 – COVID-19

SINDIFSCO NACIONAL et al. 10 medidas emergenciais tributárias. Brasília: 

Sindifisco Nacional, 2020. Disponível em: <http://www.10medidastributarias.org.

br>; <http://www.10medidastributarias.com.br/wp-content/uploads/2020/04/

propostasfisco.pdf>. Acesso em: 12 ago. 2020.

THE TAX FOUNDATION. What European OECD Countries are Doing about 
Digital Services Taxes. Washington, DC: The Tax Foundation, 22 Jun. 2020. 

Disponível em: <https://taxfoundation.org/digital-tax-europe-2020>. Acesso em: 

12 ago. 2020.

TORRES, Heleno. As medidas tributárias adotadas para mitigar a crise nas empresas 

são suficientes? SIM. Folha de S. Paulo, 22 maio 2020, Opinião. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/05/as-medidas-tributarias-

adotadas-para-mitigar-a-crise-nas-empresas-sao-suficientes-sim.shtml>. Acesso em: 

25 maio 2020.

UNAFISCO NACIONAL. Imposto sobre Grandes Fortunas: definição da 

arrecadação, alíquota e limite de isenção ideais, perfil dos contribuintes, tabela 

progressiva e recursos para a crise resultante da pandemia de Covid-19. Brasília: 

Unafisco Nacional, 2020 (Nota Técnica Unafisco nº 17/2020). Disponível em: <http://

unafisconacional.org.br/UserFiles/2020/File/NT-17.pdf>. Acesso em: 23 ago. 2020.





A ATUAÇÃO DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS NA 
ÁREA DE EDUCAÇÃO 
DURANTE A PANDEMIA 
DE COVID-19 

Carolina Cézar Ribeiro69

69 Consultora legislativa da Câmara dos Deputados na área XV – educação, cultura e desporto.



218 AGENDA BRASILEIRA Nº 2 – COVID-19

1 Introdução

Este artigo tem por objetivo apresentar aspectos da atuação da Câmara dos 

Deputados na área de educação, durante os primeiros seis meses da pandemia de 

Covid-19.

Na seção “Contexto pré-pandemia”, levantamos alguns pontos relativos ao ce-

nário da área educacional e às ações de parlamentares e colegiados, antes do reco-

nhecimento do estado de pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 

11 de março de 2020. Em “Choque inicial”, acompanhamos a participação da Câmara 

dos Deputados para mitigar os efeitos causados pelo isolamento social e pela suspen-

são de atividades educacionais e econômicas, no primeiro mês de pandemia. “Dura 

realidade” examina o desdobramento dos acontecimentos na área educacional no 

segundo trimestre de 2020 e a resposta dos deputados e colegiados da Câmara dos 

Deputados. Também damos destaque, na seção “O ano de 2020 não parou”, à conti-

nuidade de projetos estruturantes, apesar da suspensão das atividades das comissões 

e da prioridade às matérias relacionadas à Covid-19.

A discussão que toma força ao longo do segundo semestre é abordada em “Sobre 

a retomada das aulas presenciais”, com breve relato sobre os argumentos em torno 

da polêmica que a matéria levanta e as ações de parlamentares para encaminhá-

-la. Em “Produção da Câmara dos Deputados na pandemia”, apresentamos as ações 

realizadas por parlamentares e colegiados: proposições apresentadas e aprovadas e 

discussões nas comissões temporárias em funcionamento, classificadas em ordem de-

crescente de ocorrência e por temas. Finalmente, na seção “Quanto custa essa conta?” 

trazemos os resultados de duas publicações deste ano sobre os custos da crise sanitá-

ria na educação e caminhos legislativos para ação.

2	 Contexto	pré-pandemia

No início de 2020, antes de o Sars-Cov-2 chegar ao Brasil, a principal pauta na 

área educacional, na Câmara dos Deputados, era a aprovação da Proposta de Emenda 

à Constituição nº 15/2015 (PEC nº 15/2015), que tornaria permanente o Fundo de Ma-

nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 

da Educação (Fundeb), cujo prazo de vigência terminaria em 31 de dezembro de 2020.
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A política de fundos, iniciada em 1997, com o Fundo de Manutenção e Desenvol-

vimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), mostrou-

-se eficaz em garantir uma melhor utilização dos recursos que estados, municípios e 

Distrito Federal devem obrigatoriamente aplicar em educação, por força da vincula-

ção de suas receitas para manutenção e desenvolvimento do ensino, determinada 

pela Constituição Federal, em 1988. A sistemática determinou que tais recursos fos-

sem distribuídos nos entes subnacionais proporcionalmente ao número de matrí-

culas nas escolas do ensino fundamental e que a União complementasse os recursos 

dos fundos estaduais sempre que no estado não fosse alcançado o valor mínimo por 

aluno, definido nacionalmente para o ensino fundamental. Com isso, o Brasil alcan-

çou a universalização da escolaridade obrigatória,70 com muito atraso, na última dé-

cada do século XX.

Dez anos depois, a política foi aperfeiçoada e essa sistemática redistributiva pas-

sou a incluir toda a educação básica, por meio do Fundeb, instituído pela Emenda 

Constitucional nº 53/2006. Acrescentaram-se a educação infantil e o ensino médio. 

Os ganhos mostraram-se na melhoria dos indicadores de atendimento e frequência, 

nessas etapas, e na aprendizagem no primeiro ciclo do ensino fundamental.

O desafio atual é promover a melhoria nos resultados de aprendizagem, con-

forme o aluno evolui ao longo dos anos na educação básica, especialmente melho-

rando a equidade, ou seja, reduzindo a distância entre a aprendizagem dos mais 

pobres e a dos mais ricos. Afinal, os deficits de aprendizagem vão se acumulando, em 

detrimento dos resultados nas etapas de ensino seguintes.

A aprovação da PEC nº 15/2015 tinha por objetivo, portanto, não apenas tornar 

permanente a política de fundos, mas também promover melhorias na sistemática 

de distribuição dos recursos públicos, de forma a torná-lo mais equitativo. Um dia 

antes de a OMS reconhecer a pandemia, o parecer da relatora da matéria na Câmara 

dos Deputados encontrava-se em discussão e prestes a ser votado na Comissão Espe-

cial Destinada a dar Parecer à PEC nº 15/2015.

Outra matéria estruturante em construção na Câmara dos Deputados, antes da 

pandemia, é a regulação do Sistema Nacional de Educação, que inclui a normatiza-

ção do regime de colaboração entre União, estados, Distrito Federal e municípios, na 

condução de suas diferentes responsabilidades constitucionais, na área de educação. 

70 Na época do Fundef, a escolaridade obrigatória correspondia ao ensino fundamental. Com a EC 
nº 59/2009, a idade obrigatória passou a alcançar a faixa etária de quatro a dezessete anos.
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O Projeto de Lei Complementar nº  25/2019 e outras proposições apensadas a ele 

encontram-se na Comissão de Educação, aguardando deliberação.

Em 2019, também foi realizado o acompanhamento das atividades do Ministé-

rio da Educação (MEC) pela Comissão Externa Destinada a Acompanhar o Desenvol-

vimento dos Trabalhos do Ministério da Educação, bem como da Apresentação de 

seu Planejamento Estratégico (Comex). A criação dessa comissão temporária deu-se 

em 2019, por meio de Ato da Presidência da Câmara dos Deputados (BRASIL, 2019c) 

que aprovou requerimento firmado por sessenta parlamentares.

Não podemos deixar de mencionar a pauta permanente da Comissão de Educa-

ção da Câmara dos Deputados sobre o monitoramento contínuo da execução do prin-

cipal documento de planejamento educacional do país, o Plano Nacional de Educação 

(PNE). Esse documento se constitui na Lei nº 13.005/2014, a qual apresenta objetivos, 

metas e estratégias para a melhoria da qualidade da educação brasileira, discutidos e 

aprovados pelo Congresso Nacional, para o período de 2014 a 2024.

Por fim, cabe também informar que, no âmbito do Conselho de Debates e Estu-

dos Estratégicos (Cedes) da Câmara dos Deputados, os parlamentares relatores do es-

tudo Cidades Inteligentes incluíram eixo para educação, no qual foram pesquisadas e 

discutidas as tendências para a educação no contexto da quarta revolução industrial, 

o que comumente era referido como Educação para o Futuro ou para o Século XXI, 

antes da pandemia.

Foi nesse cenário que se iniciou a sessão legislativa de 2020.

3	 Choque	inicial

No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhe-

ceu o estado de pandemia provocado pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). Na mesma 

data, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), decretou a suspensão 

das aulas na rede pública e privada de ensino, por cinco dias inicialmente, além de 

eventos que exigiam licenças do governo do Distrito Federal. Havia, naquele mo-

mento, dois casos confirmados no DF.

Ainda nessa primeira semana, no dia 17 de março, o presidente da Câmara dos 

Deputados editou a Resolução nº 14, que instituiu o Sistema de Deliberação Remota 

(SDR), nova forma de discussão e votação de matérias sujeitas à apreciação do Ple-

nário, a ser realizada por meio de sessões virtuais. A norma também suspendeu as 
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reuniões das comissões da Câmara dos Deputados. A orientação vigente é que, nas 

sessões convocadas por meio do SDR, sejam apreciadas preferencialmente matérias 

relacionadas à emergência de saúde pública internacional referente ao coronavírus. 

Em 20 de março, o Congresso Nacional aprovou o Decreto Legislativo nº 6, que reco-

nhece o Estado de Calamidade Pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020.

Com a suspensão, em cadeia, das aulas nos estados, nos municípios e no Distrito 

Federal, surgiu a primeira urgência na área educacional: garantir que a alimenta-

ção escolar chegasse aos alunos das escolas públicas fechadas. No dia 19 de março, o 

deputado Hildo Rocha apresentou o Projeto de Lei (PL) nº 786/2020, que autorizava 

estados e municípios a fornecer aos pais dos estudantes ou a seus responsáveis in-

gredientes da merenda escolar adquiridos com recursos do repasse feito pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) à conta do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE).

O PL nº  786/2020 tornou-se o primeiro a ser discutido e aprovado por meio 

do SDR, na primeira sessão do Plenário virtual da Câmara dos Deputados, em 25 de 

março. Em 7 de abril, a proposição foi transformada na Lei nº 13.987/2020. Se para 

os estudantes da educação básica pública era urgente a garantia da merenda escolar, 

para os da educação superior privada, paga com recursos do financiamento estudan-

til, era indispensável a suspensão do pagamento das parcelas do empréstimo, diante 

das medidas de isolamento social que impactaram a renda e emprego no país.

Em 26 de março, o deputado Denis Bezerra (PSB/CE) apresentou o PL 

nº 1.079/2020, com o objetivo de suspender temporariamente as obrigações finan-

ceiras dos estudantes beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). 

Um mês depois, em 28 de abril, a proposição foi aprovada no SDR e, em 9 de julho, 

transformada na Lei nº  14.024/2020 com um veto parcial, com pouco impacto no 

texto final.

A nova sistemática de tramitação das medidas provisórias foi definida em 31 de 

março, nos termos do Ato Conjunto das Mesas da Câmara e do Senado nº 1, em tempo 

de ser aplicada à Medida Provisória (MP) nº 934, de 1º de abril, outra iniciativa na área 

educacional.

Com o fechamento das escolas para se evitar a propagação da doença e a sobre-

carga do sistema de saúde, tornou-se urgente flexibilizar o cumprimento do número 

mínimo de dias de trabalho escolar constante do calendário do ano letivo, na educa-

ção básica, e de efetivo trabalho acadêmico, na educação superior, impostos pela Lei 

nº 9.394/1996.
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Com esse objetivo, o Poder Executivo enviou, em 1º de abril, a Medida Provisó-

ria nº 934, que dispensou o cumprimento do número mínimo de dias de efetivo tra-

balho escolar, na educação básica, e de atividades acadêmicas, na educação superior, 

desde que cumprida a carga horária anual mínima. Também permitiu a antecipa-

ção da colação de grau dos alunos de medicina, farmácia, enfermagem e fisioterapia, 

desde que cumpridos 75% da carga horária do internato de medicina e do estágio cur-

ricular obrigatório de farmácia, enfermagem e fisioterapia.

A relatora da matéria na Câmara dos Deputados, deputada Luísa Canziani, dis-

cutiu as sugestões dos parlamentares constantes de 224 emendas, com diferentes 

entidades e especialistas, para aperfeiçoar o texto original. O processo tomou aproxi-

madamente três meses, em um cenário de muitas incertezas e questões emergentes 

no campo educacional, como se verá na seção seguinte.

Além da MP nº  934, outro documento normativo ampliou as possibilidades 

das atividades escolares no período pós-fechamento de escolas. O Parecer CNE/CP 

nº 5/2020, aprovado em 28 de abril, do Conselho Nacional de Educação (CNE), per-

mitiu a realização de atividades não presenciais como forma de complementação da 

carga horária escolar. Apesar de ter sido homologado pelo Ministério da Educação 

em 1º de junho, a norma permitiu maior flexibilidade para a atuação dos sistemas de 

ensino responsáveis por oferecer a educação básica.

4 Dura realidade

Com a suspensão das aulas presenciais e as alternativas encaminhadas pela MP 

nº 934 e o Parecer CNE/CP nº 5/2020, a rede pública e privada de ensino iniciou a 

transição para formas alternativas de aprendizagem.

Nesse processo, não houve um movimento coordenado ou articulado pelo Mi-

nistério da Educação ou outra instância de coordenação com os demais entes fe-

derados. Com base na mudança da legislação, que dispensou o cumprimento do 

calendário letivo e autorizou o cômputo de atividades não presenciais na integraliza-

ção da carga horária, cada sistema de ensino buscou se organizar, conforme seu en-

tendimento e realidade.

Havia, nesse momento, grande incerteza quanto à evolução da pandemia no 

Brasil: quando atingiríamos o pico; quando seriam relaxadas as medidas de distan-

ciamento social; até quando a economia forçadamente retraída seria capaz de se 
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sustentar; quais seriam os socorros emergenciais dos governos. Nesse contexto, a MP 

nº 934 foi sendo discutida na Câmara dos Deputados durante o segundo trimestre de 

2020, absorvendo as questões que surgiam até o momento de sua aprovação.

Conforme o segundo trimestre avançava, continuávamos sem informações ofi-

cialmente consolidadas sobre o número de sistemas de ensino que estavam ofere-

cendo aulas remotas, aulas por meio da TV, usando o rádio ou distribuindo material 

impresso e qual era o contingente de alunos participantes. Organizações do terceiro 

setor promoveram pesquisas, que aos poucos foram sendo divulgadas, sobre como as 

atividades não presenciais estavam sendo realizadas.

O Cieb (2020) publicou em abril, com dados do final de março, o Planejamen-

to das Secretarias de Educação do Brasil para Ensino Remoto, com 21 secretarias es-

taduais e 3.011 municipais, segundo o qual 10% dos municípios e 40% dos estados 

possuíam um processo estruturado para a estratégia por eles definida para ativida-

des não presenciais. A Fundação Lemann (2020) divulgou em junho, com dados de 

maio e junho, a pesquisa Educação Não Presencial (FUNDAÇÃO LEMANN, ITAÚ 

SOCIAL e IMAGINABLE FUTURES, 2020), realizada com pais e responsáveis por 

alunos matriculados em escolas públicas municipais e estaduais, de ensino funda-

mental e médio, com idades entre 16 e 18 anos, a qual estimou que 74,4% dos estudan-

tes haviam participado de algum tipo de atividade pedagógica não presencial; 24% 

dos estudantes não haviam recebido nenhum tipo de atividade para fazer em casa e 

59% dos responsáveis tinham banda larga na residência. O Iede (2020) publicou, em 

junho, o Projeto Educação não Pode Esperar, com um universo amostral de 249 redes 

(232 municipais e 17 estaduais), segundo o qual 82% tinham estratégias para oferecer 

aulas ou conteúdos pedagógicos. Identificaram-se, nesse aspecto, grandes diferenças 

regionais. Nas regiões Norte e Nordeste, 27% e 25%, respectivamente, não possuíam 

estratégias. Nas regiões Sul e Sudeste, todos tinham estratégias em andamento.

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Pnad Covid-19 – passou a tra-

zer resultados sobre as atividades escolares a partir de julho (IBGE, 2020). Segundo 

a pesquisa, o contingente de pessoas que frequentavam a escola, mas não tiveram 

atividades em julho, foi de 8,7 milhões e o daqueles que tiveram atividades, de 32,6 

milhões. Novamente, observaram-se diferenças regionais. Na região Norte, 41,6% das 

crianças, adolescentes e jovens que frequentavam a escola estavam sem acesso às 

atividades escolares para realizar em casa. No Sul e Sudeste, esses percentuais eram 

bem menores, 8,8% e 12,5%, respectivamente.
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Com a pandemia, as desigualdades sociais – e, por consequência, na educação – 

tornaram-se mais visíveis do que nunca. Relatos comuns nos lares de menor renda 

sobre as dificuldades de se compartilhar o único celular da família para estudar; a fal-

ta de ambiente reservado para estudo; a incapacidade de pais ou responsáveis em sa-

nar dúvidas escolares ou a falta de acesso à internet com velocidade suficiente para o 

processo de ensino-aprendizagem, somados à dificuldade de professores para usar as 

tecnologias na educação e à dificuldade de comunicação entre as escolas e os respon-

sáveis, foram mais eloquentes nas páginas dos jornais do que nas pesquisas e estatís-

ticas que há anos estão disponíveis sobre a desigualdade na educação.

Estima-se que a população sem acesso à internet em banda larga ou 3G/4G em 

casa, da escolarização da pré-escola à pós-graduação, seja de 6 milhões de estudantes, 

dos quais 5,8 milhões estão em instituições públicas de ensino. No ensino fundamen-

tal 1 e 2 são 4,35 milhões de estudantes nessa situação (IPEA, 2020). Além disso, o 

equipamento de acesso à internet mais comum é o celular, presente em 99,2% dos 

domicílios com acesso à internet. O segundo equipamento mais usado para acessar a 

rede nesses lares é o microcomputador, presente em 48,1% deles (IBGE, 2018).

A dificuldade de acesso à internet repercutiu na Câmara dos Deputados. Resul-

tou na apresentação de proposições legislativas que regulamentam a utilização dos 

recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) (PL 

nº 2.182/2020) – ou a destinação de novos recursos, para a aquisição de pacotes de 

dados para estudantes e equipamentos de acesso à internet.

Outra questão que impactou a produção legislativa no segundo trimestre foi a 

fixação da data de realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A preo-

cupação com a logística de realização do exame e a equidade em sua aplicação susci-

taram manifestações para seu adiamento. Uma data mais distante daria mais tempo 

para o provimento de alternativas e políticas públicas para garantir a preparação dos 

estudantes do último ano do ensino médio da rede pública. A manutenção da data 

do exame pelo MEC, apesar dessas considerações, levou parlamentares a apresen-

tar proposições legislativas cujo teor determinava a suspensão do exame enquanto 

durasse a pandemia, ou enquanto não fossem retomadas as aulas presenciais, ou en-

quanto a fixação do calendário não fosse realizada de forma articulada com os entes 

federados responsáveis pelas matrículas no ensino médio, ou seja, os estados.

O MEC recuou, mas propôs uma consulta pública sobre a nova data aos estu-

dantes, no lugar de negociar com os sistemas de ensino estaduais, processo este tam-

bém criticado por não levar em consideração a posição dos responsáveis pelo ensino 
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médio e pelo risco de o resultado ser enviesado pela baixa participação dos estudan-

tes de baixa renda, mais impactados pela pandemia.

A situação se resolveu em 8 de julho, um dia após a aprovação, na Câmara dos 

Deputados, do parecer da deputada Luísa Canziani sobre a MP nº 934, cujo texto de-

terminava que o MEC deveria ouvir os sistemas de ensino estaduais para a fixação da 

data do Enem. Marcou-se o exame para janeiro de 2021, em razão do calendário das 

universidades, e não para maio, mês escolhido pela maioria dos estudantes na con-

sulta pública. Quando da sanção do texto da MP nº 934 aprovado no Congresso Na-

cional, o Poder Executivo vetou a determinação para que fossem ouvidos os sistemas 

de ensino estaduais na fixação da data do Enem, sob o argumento de que essa defini-

ção é uma prerrogativa exclusiva do sistema de ensino federal.

Ainda em maio, o Instituto Unibanco e o Todos pela Educação (INSTITUTO 

UNIBANCO e TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2020) fizeram projeções sobre os efeitos 

da retração econômica causada pela pandemia na arrecadação de impostos e, con-

sequentemente, nas receitas dos sistemas de ensino estaduais. De acordo com o re-

latório, “as redes estaduais podem ter queda de 8% a 25%, a depender do cenário, no 

montante destinado a despesas educacionais – o que significa um potencial de redu-

ção de R$ 28 bilhões considerando todas as unidades da Federação”.

O relatório também fez o levantamento de despesas de 22 redes estaduais e re-

velou que:

Há uma previsão de gastos adicionais da ordem de pelo menos R$ 2 bilhões du-

rante os primeiros meses de pandemia e suspensão das aulas presenciais. São 

despesas com ensino remoto, garantia de alimentação dos estudantes [nova 

logística de distribuição], comunicação com as famílias, compra de infraestru-

tura tecnológica, patrocínio de pacotes de dados de internet, além de gastos com 

formação de professores, compra de materiais de higiene e elaboração de guias 

informativos.

Essas estimativas fundamentaram a apresentação, na Câmara dos Deputados, 

de proposição legislativa para garantir socorro emergencial a estados e municípios, na 

área da educação. Em 8 de junho, grupo de parlamentares apresentou o PL nº 3165/2020, 

que destina aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, em parcela única, no 

exercício de 2020, o valor de R$ 31 bilhões para aplicação, pelos Poderes Executivos lo-

cais, nas redes públicas de educação básica. A matéria encontra-se em tramitação.



226 AGENDA BRASILEIRA Nº 2 – COVID-19

No final do segundo trimestre, a relatora da MP nº 934/2020 apresentou seu pa-

recer, com inovações. Seu texto acrescentou, para a educação infantil, a dispensa do 

cumprimento da carga horária mínima, e não apenas do número mínimo de dias leti-

vos; incorporou orientação constante do Parecer CNE/CP nº 5/2020, como a permis-

são, para toda a educação básica, a critério dos sistemas de ensino, para a utilização de 

atividades pedagógicas não presenciais como forma de integralização da carga horá-

ria mínima e também autorizou que essa integralização se desse no ano subsequente, 

inclusive por meio da adoção de um continuum de duas séries ou anos escolares.

Sensível às dificuldades de acesso à internet, a relatora também incluiu a de-

terminação para que os sistemas de ensino que optarem por adotar atividades peda-

gógicas não presenciais assegurem, em suas normas, que os alunos e os professores 

tenham acesso aos meios necessários para a realização dessas atividades.

Com relação às instituições de educação superior, a dispensa da obrigatoriedade 

de observância do mínimo de dias letivos foi mantida, desde que obedecida a carga 

horária prevista na grade curricular para cada curso e assegurado o não prejuízo aos 

conteúdos essenciais para o exercício da profissão. Foi incluída, também, a permis-

são para que atividades pedagógicas não presenciais vinculadas aos conteúdos curri-

culares de cada curso, por meio do uso de tecnologias da informação e comunicação, 

sejam usadas para fins de integralização da respectiva carga horária exigida.

Uma importante incorporação ao texto foi a garantia de atendimento educa-

cional, adequado às condições individuais, aos estudantes da educação básica e 

da educação superior, em situação excepcional de risco epidemiológico decorrente da 

Covid-19. Essa atenção deverá ser realizada, em termos equivalentes ao previsto na 

legislação, para o aluno da educação básica internado para tratamento de saúde, em 

regime hospitalar ou domiciliar, por tempo prolongado.

Houve, ainda, a preocupação em se garantir a manutenção dos programas su-

plementares de atendimento aos estudantes da educação básica e dos programas de 

assistência estudantil aos estudantes da educação superior, no ano letivo afetado 

pelo Estado de Calamidade Pública. Essa determinação também decorre da preo-

cupação com a situação fiscal dos entes federados e atua no sentido de garantir que 

esses programas não sejam interrompidos ou suspensos.

Nessa direção, a relatora também assegurou que a flexibilização do número mí-

nimo de dias de efetivo trabalho escolar não afetasse o uso de, no mínimo, duzentos 

dias letivos para o cálculo dos repasses da União aos entes federados, relativos aos 

programas de alimentação e transporte escolar.
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Outra incorporação, decorrente das dificuldades técnicas e financeiras enfren-

tadas pelos sistemas de ensino estaduais e municipais, foi a determinação de que a 

União, por meio do Ministério da Educação, deverá prestar assistência técnica e fi-

nanceira, de forma supletiva, aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal, no 

provimento dos meios necessários ao acesso dos profissionais da educação e dos alu-

nos da educação básica pública às atividades pedagógicas não presenciais adotadas 

pelos sistemas de ensino, durante o Estado de Calamidade Pública e também no re-

torno às atividades escolares regulares.

Essa determinação fundamentou-se no § 1º do art. 211 da Constituição Federal, 

que estabelece as bases do regime de colaboração que deve orientar a prestação do 

serviço educacional pelo Estado. Esse dispositivo dispõe que:

[...]

§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, finan-

ciará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria edu-

cacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de 

oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante 

assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

No parecer à MP nº 934, a relatora especificou que a referida assistência finan-

ceira deveria ser financiada com recursos do regime extraordinário fiscal, financei-

ro e de contratações, instituído pela Emenda Constitucional nº 106/2020, em razão 

da pandemia, comumente chamado nos meios de comunicação de Orçamento de 

Guerra.

No entanto, quando da sanção da matéria, o presidente da República vetou a 

referida assistência financeira em razão de não haver uma dotação orçamentária 

anterior à pandemia para lastrear a assistência financeira nem haver uma dotação 

específica no regime fiscal extraordinário para garanti-la.

O parecer da relatora também incluiu a permissão para que os recursos do 

PNAE fossem transferidos à conta dos pais dos estudantes ou dos seus responsá-

veis, aperfeiçoamento em relação à permissão concedida no início de abril pela Lei 

nº  13.987/2020, que determina a distribuição dos gêneros alimentícios adquiridos 

com os recursos do PNAE aos pais dos alunos ou a seus responsáveis. A ideia por 

trás dessa mudança era aumentar a segurança sanitária para os pais ou responsá-

veis. Essa incorporação também foi vetada quando da sanção da matéria. O Poder 
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Executivo argumentou que não haveria como garantir que os recursos fossem utili-

zados pelas famílias para alimentação.

Ao final, o parecer da deputada Luísa Canziani foi aprovado, em 7 de julho, na 

Câmara dos Deputados, e, em 23 de julho, no Senado Federal, sem alterações. Em 18 

de agosto, a MP nº 934/2020 foi transformada na Lei nº 14.040/2020, com vetos do 

presidente da República à determinação da assistência financeira supletiva da União 

aos sistemas de ensino estaduais e municipais, para o acesso dos estudantes à internet 

e para a retomada das aulas presenciais; à autorização para o repasse dos recursos 

do PNAE diretamente aos pais e responsáveis pelos alunos e à definição da data do 

Enem em colaboração com os sistemas de ensino estaduais. Até 31 de agosto de 2020, 

os vetos não haviam sido apreciados pelo Congresso Nacional.

5 O ano de 2020 não parou

Apesar das dificuldades geradas pela pandemia, como a suspensão do funciona-

mento das comissões e a prioridade de votação às questões diretamente relacionadas 

à crise sanitária, conseguiu-se aprovar a principal pauta do início do ano para a edu-

cação.

O Fundeb foi aprovado no Plenário virtual da Câmara dos Deputados, em 21 de 

julho, e, no Senado Federal, em 25 de agosto. Em 26 de agosto, as Mesas de ambas as 

Casas legislativas promulgaram a Emenda Constitucional (EC) nº 108, que o tornou 

permanente. Deve-se, agora, aprovar sua regulamentação, que está sendo discutida 

no âmbito do PL nº 4.372/2020.

A EC nº 108/2020 constitui-se em marco histórico para a história da educação 

no Brasil, pois (1) reconhece o legado da política de fundos, ao tornar permanente o 

sistema que distribui os recursos vinculados à educação com base no cômputo das 

matrículas escolares e na complementação da União para os estados que não atin-

jam o valor mínimo por aluno, definido nacionalmente; (2) amplia a contribuição 

da União, de 10% para 23% dos recursos do Fundeb, por meio de duas novas moda-

lidades de complementação; (3) orienta a distribuição dos novos recursos da União 

para as redes de ensino municipais, de forma a garantir, por exemplo, complemen-

tação para municípios pobres em estados que não recebem a complementação es-

tadual, assegurando, ainda, que metade seja direcionada para a educação infantil; e 

(4) prevê complementação também para redes públicas, estaduais ou municipais que 
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consigam cumprir condicionalidades de melhoria de gestão, com evolução de indica-

dores de atendimento e melhoria da aprendizagem, com redução das desigualdades.

Além do Fundeb, há outras pautas de natureza estruturante que se mostra-

ram, na pandemia, urgentes, devendo ser discutidas neste período. Ficou evidente 

a necessidade da regulação da articulação vertical entre os sistemas de ensino, com a 

União apoiando os sistemas estaduais e municipais, técnica e financeiramente, como 

determina a Constituição Federal. A falta de instâncias interfederativas de articula-

ção e pactuação facilitou o isolamento e a pouca colaboração entre os sistemas de 

ensino.

Existem na Câmara dos Deputados proposições legislativas que buscam regu-

lar o regime de colaboração previsto na Constituição Federal na área da educação. 

O Projeto de Lei Complementar nº 25/2019, por exemplo, institui o Sistema Nacional 

de Educação, fixando normas para a cooperação entre a União, os estados, o Distrito 

Federal e os municípios e criando instâncias de diálogo e decisão entre eles.

As parcerias horizontais entre estados, ou entre municípios, para a atuação em 

territórios que ultrapassam fronteiras, mas que enfrentam problemas similares, são 

também outra forma de cooperação ainda pouco utilizada no Brasil. Alguns pontos 

da gestão pública precisam ser flexibilizados, para permitir melhor uso desse esforço 

conjunto de infraestrutura física e capital humano, de diferentes entes federados e 

administrações públicas. Essa matéria é objeto também de proposições sobre os cha-

mados arranjos de desenvolvimento da educação, como o PL nº 2.417/2011.

Também o estágio atual de desenvolvimento da economia e da sociedade susci-

tam a urgência da implementação de uma política nacional de inovação e tecnologia 

na educação que tenha lugar de relevância nas políticas públicas do Ministério da 

Educação e dos demais sistemas de ensino. Em 2017, o Poder Executivo, após instituir, 

por meio do Decreto nº  9.204/2017, o Programa de Inovação Educação Conectada, 

enviou ao Congresso Nacional o PL nº  9.165/2017, com o objetivo de transformar 

esse programa em política pública permanente. A Câmara dos Deputados o aprovou 

antes do encerramento da sessão legislativa e a matéria se encontra atualmente sob a 

identificação de Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 142/2018, no Senado Federal, para 

discussão e votação.

A relevância sobre a centralidade da tecnologia na sociedade atual e, portanto, 

sua presença na escola, está reconhecida no PNE, por meio das estratégias para 

cumprimento da meta nº  7, que tem por objetivo fomentar a qualidade da educa-

ção básica. Destacamos, a título de exemplo, as seguintes: universalizar (até 2019) o 
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acesso à internet em banda larga de alta velocidade e triplicar (até 2024) a relação 

computador/aluno para promover a utilização pedagógica das tecnologias da infor-

mação e da comunicação (estratégia 7.15); prover equipamentos e recursos tecno-

lógicos digitais para a utilização pedagógica no ambiente escolar a todas as escolas 

públicas (estratégia 7.20); informatizar integralmente a gestão das escolas públicas 

e das secretarias de educação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem 

como manter programa nacional de formação inicial e continuada para o pessoal téc-

nico das secretarias de educação (estratégia 7.22).

O cumprimento dessas estratégias está atrasado e, antes da pandemia, era con-

siderado meio fundamental para o que se denomina educação do futuro. A crise sa-

nitária veio a confirmar que se trata da educação do presente, e muitos dos efeitos da 

pandemia na educação poderiam ter sido amenizados, caso essas estratégias já esti-

vessem implementadas.

Espera-se que as dificuldades trazidas pela calamidade pública, no lugar de afas-

tar a discussão sobre as proposições tratadas nesta seção, valorizem sua importância 

e, assim como ocorreu no Fundeb, sejam encaminhadas o quanto antes.

6 Sobre a retomada das aulas presenciais

Em 31 de agosto, apenas os estados do Amazonas e do Maranhão haviam inicia-

do a retomada das aulas presenciais (FENEP, 2020). Na semana epidemiológica 35 (de 

16 a 29 de agosto), a média móvel dos últimos 7 dias foi de 37.684 casos e 887 óbitos.

Na polêmica sobre a abertura das escolas, o medo do contágio e do recrudesci-

mento da pandemia – longe de estar controlada, conforme os dados do parágrafo an-

terior – se opõe à preocupação com os efeitos prolongados do distanciamento social 

sobre a saúde mental dos alunos, à precariedade da aprendizagem e à disrupção nas 

famílias em que pais ou responsáveis precisam passar o dia fora trabalhando, sem 

que possam contar com o auxílio dos parentes mais velhos, hoje em situação de risco.

A Cexcorvi (BRASIL, 2019a) debateu essas questões, em julho passado, na reu-

nião técnica intitulada “A retomada das atividades escolares”, com representantes da 

Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, do Fórum das Entidades Representa-

tivas do Setor de Ensino Superior Particular, da União Nacional dos Dirigentes Mu-

nicipais de Educação (Undime), da Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
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Educação (CNTE), do Todos pela Educação e da Secretaria de Educação Superior do 

Ministério da Educação (Sesu/MEC).

A par do entendimento de que o momento do retorno deve ser definido com 

base em dados epidemiológicos, cujos indicadores estão propostos pela Fiocruz (2020), 

existe a compreensão de que não se deve postergar o planejamento intersetorial para 

o retorno das atividades escolares, sob o risco de se perder mais tempo e se acumula-

rem os prejuízos.

Em maio de 2020, o Todos pela Educação (2020) apresentou subsídios para a dis-

cussão sobre a retomada das aulas presenciais, com destaque para as mensagens de 

que (1) os impactos emocionais, físicos e cognitivos demandariam ação intersetorial, 

com envolvimento no mínimo das áreas de Saúde e Assistência Social e (2) a multipli-

cidade de frentes de ação, como reorganização do calendário, avaliação diagnóstica 

inicial, programas de recuperação da aprendizagem e comunicação frequente com as 

famílias dos alunos, exigiria cooperação entre os órgãos que atuam diretamente ou 

indiretamente com a educação básica.

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2020n) também defende que:

[O] processo de reabertura das escolas é complexo e demanda esforços de di-

versos setores, bem como congrega uma série de práticas políticas, sociais, ge-

renciais, sanitárias e assistenciais. Dessa forma, o planejamento e organização 

definidos de forma intersetorial são essenciais durante e após a reabertura das 

escolas.

Com o propósito de regular as bases de um sistema de colaboração intersetorial 

que atenda à complexidade das ações necessárias para a abertura das escolas, um 

conjunto de parlamentares apresentou, em 28 de maio, o PL nº 2949/2020, que “dis-

põe sobre a estratégia para o retorno às aulas no âmbito do enfrentamento da pande-

mia do coronavírus (Covid-19)”.

Nos termos da justificação do Projeto de Lei nº  2949/2020, a iniciativa busca 

criar mecanismos para que as decisões sobre as diretrizes e protocolos que devem 

ser cumpridos para o retorno das atividades escolares presenciais sejam pactuados 

e coordenados não apenas em cada um dos níveis de governo (nacional, estadual ou 

municipal), mas também entre eles e com outros setores além da educação. Em junho, 

a matéria recebeu aprovação para tramitar com urgência e, desde então, encontra-se 

pronta para pauta no Plenário virtual.
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7 Produção da Câmara dos Deputados na pandemia

A produção apresentada nesta seção abrange o período de 11 de março a 31 de 

agosto de 2020. As proposições constituem projetos de lei e projetos de decreto legis-

lativo para sustação de atos do Poder Executivo. Não incluem, portanto, indicações 

ou requerimentos apresentados. A pesquisa foi feita pelo Centro de Documentação 

e Informação (Cedi) da Câmara dos Deputados, na base do Sistema de Informação 

Legislativa, com argumento de busca no tema educação.

As comissões em funcionamento, além da Comissão Mista de Planos, Orça-

mentos Públicos e Fiscalização e a Comissão Mista de Apreciação das Medidas Pro-

visórias, são a Comissão Externa Destinada a Acompanhar as Ações Preventivas da 

Vigilância Sanitária e Possíveis Consequências para o Brasil quanto ao Enfrenta-

mento da Pandemia Causada pelo Coronavírus (Cexcorvi) e a Comissão Mista Des-

tinada a Acompanhar a Situação Fiscal e a Execução Orçamentária e Financeira das 

Medidas Relacionadas à Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

Relacionada à Covid-19 – CN-Covid19 –, cuja relatoria cabe a um deputado federal, o 

deputado Francisco Júnior.

Nesse período, localizamos 265 projetos de lei e projetos de decreto legislativo, 

listados no Apêndice 1, com informação de data de apresentação, autor e ementa. 

Observamos, na pesquisa, alguns conjuntos de proposições com teor similar ou idên-

tico, cujas ocorrências somamos para identificarmos as propostas que mais demanda-

ram a atuação dos parlamentares. Eles estão dispostos no Quadro 1 a seguir.

Quadro 1 – Proposições apresentadas por deputados 
federais, com mais de dez ocorrências

Assunto Quantidade % em relação ao total de 
proposições apresentadas

Redução mensalidades escolares 38 14,3%

Suspensão Enem 31 11,7%

Suspensão e anistia parcelas Fies 29 11,0%

Acesso à internet para alunos e escolas 23 8,7%

Auxílio setor transporte escolar 17 6,4%

Alimentação escolar 16 6,0%

Flexibilização calendário letivo 14 5,3%
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Assunto Quantidade % em relação ao total de 
proposições apresentadas

Corte bolsas pós-graduação 11 4,2%

Total de proposições apresentadas 265 67,6%

Fonte: elaboração da autora, com dados levantados até 31 de 
agosto de 2020, baseados em BRASIL (2020e).

O tema apoio direto a estudantes é o que apresentou maior número de propo-

sições. Encontramos nesse grupo, além de ações para redução das mensalidades es-

colares, suspensão do pagamento das parcelas do Fies e alimentação escolar, outras 

22 proposições com assuntos variados, como assistência estudantil e garantia do pa-

gamento das bolsas de estágio.

Atividades de ensino na pandemia, segundo maior conjunto de proposições, 

engloba 23 proposições relacionadas ao acesso à internet para alunos e escolas da 

rede pública, incluídos pacotes de dados, equipamentos para conexão, utilização de 

recursos do Fust e incentivos fiscais para aquisição de equipamentos; flexibilização 

do calendário escolar, ensino remoto, atividades escolares não presenciais e estraté-

gia de retomadas das aulas presenciais, dentre outros.

Conforme já analisado anteriormente, a fixação da data do Enem gerou muita 

mobilização em favor do seu adiamento, com vistas a garantir maior tempo para 

que a rede pública se reorganizasse para preparar os alunos do último ano do ensino 

médio para o exame. É o terceiro tema com maior número de proposições. Classifica-

mos todas elas em uma única categoria: acesso à educação superior.

Os demais temas agrupam menos de vinte proposições cada. Em Educação 

Superior na Área de Saúde, há proposições relacionadas a estudantes de cursos de 

saúde, médicos residentes, contratação de médicos formados em instituições estran-

geiras (Programa Mais Médicos) e revalidação de diplomas de medicina obtidos em 

instituições estrangeiras (Programa Revalida). Em Profissionais da Educação, há pro-

posições que prorrogam os contratos de professores substitutos na rede pública, 

dispõem sobre a testagem e imunização dos profissionais da educação, regulam o 

trabalho remoto e o acúmulo de banco de horas, dentre outros assuntos.

Em Outros, há uma variedade de proposições que não formaram um conjunto 

homogêneo a ser categorizado. Há desde a tipificação de agravantes ao crime de pe-

culato, se cometido na área da educação, até o incentivo ao voluntariado e o auxílio à 

agricultura familiar, por meio do Pnae.
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Com menor número de ocorrências, identificamos as proposições que propõe 

auxílio, incentivo fiscal, linha de crédito, flexibilização e regulação de normas e con-

tratos trabalhistas, em favor das instituições de ensino privado.

As proposições aprovadas pela Câmara dos Deputados foram discutidas nas se-

ções anteriores e se encontram listadas no Quadro 2 a seguir.

Quadro 2 – Proposições aprovadas na área da educação 

Proposição Assunto Norma jurídica

MPV 
nº 934/2020

Estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas 
durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 

Legislativo nº 6/2020; e altera a Lei nº 11.947/2009 (flexibilização do 
período letivo escolar e acadêmico)

Lei 
nº 14.040/2020

PL 
nº 786/2020

Altera a Lei nº 11.947/2009, para autorizar, em caráter excepcional, 
durante o período de suspensão das aulas em razão de situação 
de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros 

alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar (PNAE) aos pais ou responsáveis dos estudantes 

das escolas públicas de educação básica

Lei 
nº 13.987/2020

PL 
nº 1.079/2020

Altera a Lei nº 10.260/2001, para suspender temporariamente as 
obrigações financeiras dos estudantes beneficiários do Fundo 

de Financiamento Estudantil (Fies) por sessenta dias, contados 
da data de publicação desta lei, prorrogáveis por igual prazo pelo 

Poder Executivo

Lei 
nº 14.024/2020

PEC 
nº 15/2015

Altera a Constituição Federal para estabelecer critérios de distri-
buição da cota municipal do Imposto Sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 
(ICMS), para disciplinar a disponibilização de dados contábeis pelos 

entes federados, para tratar do planejamento na ordem social e 
para dispor sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb); altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitó-

rias; e dá outras providências

Emenda Cons-
titucional nº 108 

Fonte: elaboração da autora, com dados levantados até 31 de 
agosto de 2020, baseados em BRASIL (2020e).

As comissões em funcionamento também se mobilizaram em torno de assun-

tos educacionais. A Cexcorvi reuniu-se, em 7 de julho, para discutir a retomada das 

atividades escolares, e a CN-Covid19 organizou audiências públicas para discutir os 

efeitos da pandemia na área da educação e o seu enfrentamento. O Quadro 3 a seguir 

elenca as reuniões realizadas.
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Quadro 3 – Audiências públicas nas comissões temporárias 
sobre temas relacionados à educação 

Comissão Data Título Convidados

CEXCORVI 7/7/2020 A retomada das atividades 
escolares

Escola Nacional de Saúde Pública da 
Fiocruz, Fórum das Entidades Repre-

sentativas do Setor de Ensino Superior 
Particular, União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação (Undime), Con-
federação Nacional dos Trabalhadores 

em Educação (CNTE), Todos pela Educa-
ção e Secretaria de Educação Superior 

do Ministério da Educação (Sesu)

CN-COVID19 9/7/2020 O panorama da educação 
diante da pandemia

Conselho Nacional de Educação,
Conselho Nacional de Secretários de 

Educação – Consed,
União Nacional dos Dirigentes Municipais 

de Educação – Undime,
Tribunal de Contas do estado do Rio 

Grande do Sul

CN-COVID19 20/7/2020

Os rumos da educação bra-
sileira: impactos, desafios, 

soluções práticas e perspec-
tivas da retomada do ensino 
com mitigação dos impactos 
causados pela pandemia de 

Covid-19

Federação Nacional das Escolas Particu-
lares – Fenep,

Secretaria de Educação Básica do Minis-
tério da Educação,

Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica MEC

CN-COVID19 4/8/2020

Audiência pública para debater 
a educação diante do cenário 

de pandemia causada pelo 
Covid-19

Secretário de educação de Sobral/CE,
Secretária de educação básica do Minis-
tério da Educação, relatora do Fundeb na 

Câmara dos Deputados,
representante do Todos pela Educação

Fonte: elaboração da autora, com dados levantados até 31 de 
agosto de 2020, baseados em BRASIL (2020a).

8 Quanto custa essa conta?

Não poderíamos encerrar sem refletir sobre os custos da crise. Há muitos, na 

conta da pandemia. O maior deles são as vidas que se foram e as perdas dos que com 

elas se relacionavam. Há também as sequelas na saúde de muitos sobreviventes, por 

cauda da Covid-19 ou dos tratamentos que deixaram de fazer por medo dela; a crise, 

ou até bancarrota financeira, de tantos outros; e, para muitos, a fome. Há, no entanto, 

um custo que não é visível como esses, que está previsto em estudos matemáticos e 
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que, por não ser tão evidente, corre o risco de não ser incorporado no debate das po-

líticas públicas pós-pandemia ou mesmo agora. Trata-se do custo da perda de apren-

dizagem.

Em junho passado, o Insper (2020) estimou o custo social que o país contabiliza 

todo ano pelo fato de seus jovens não concluírem a educação básica. O resultado é 

que, anualmente, o país perde R$ 372 mil por jovem que não a conclui, consideradas 

quatro dimensões: empregabilidade e remuneração dos jovens; efeitos que a remu-

neração dos jovens tem para a sociedade (externalidades); longevidade com quali-

dade de vida e violência. Segundo o Insper, mantido o ritmo atual, 17,5% dos jovens 

que hoje têm 16 anos não completarão a educação básica (pré-escola, fundamental 

e médio), o equivalente a 575 mil jovens. Ao todo, portanto, o país perderia R$ 214 

milhões por ano, quatro vezes mais do que gastaria para financiar a educação básica 

deles. A perda econômica adicional para a sociedade, devido a externalidades econô-

micas, ou seja, às perdas de produtividade que a escolaridade incompleta acarreta, 

seria de R$ 54 mil por jovem que não conclui a educação básica.

A discussão sobre os custos da perda de aprendizagem também está presente 

em brochura especial sobre o impacto da pandemia na educação, escrita por Andreas 

Schleicher, idealizador do Pisa, e publicada junto com o relatório Education at a Glance 
2020, da OCDE. Segundo Schleicher (2020), considerando-se o fato de que a perda 

de aprendizagem leva à perda de habilidades e que as habilidades de uma pessoa se 

relacionam a sua produtividade, calcula-se que a perda das atividades escolares em 

um terço do ano teria como impacto a redução em média de 1,5% do Produto Interno 

Bruto (PIB) pelo resto do século, para os países da OCDE. Isso equivale, em valores 

atuais, a 69% do PIB de um desses países. Essa estimativa considera a perda de produ-

tividade apenas do grupo de estudantes afetados pelo fechamento das escolas nesse 

período. Se as escolas, no entanto, demorarem a retornar aos níveis de performance 

anteriores, as perdas serão ainda maiores.

Podemos refletir, consideradas essas informações, que, ao contrário do que mui-

tos pensam, não estamos todos na mesma situação quando se calculam os prejuízos 

e angústias causados pela suspensão das atividades presenciais nas escolas de todo 

o mundo. Os países que melhor estiverem preparados para mitigar os efeitos da 

crise sanitária na área da educação, durante e após a pandemia, terão vantagens 

para se recuperar social e financeiramente com mais rapidez. Considerando-se tam-

bém que os países estão juntos numa arena comercialmente competitiva, perda de 



237A ATUAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS NA
ÁREA DE EDUCAÇÃO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

produtividade inclui perda de posições e oportunidades no mercado internacional, 

em outras palavras, perda de receitas.

Ainda assim, mesmo levando em conta que a conta será paga em quotas dife-

rentes, será paga por todos. De forma imediata e mais profunda, para os que, neste 

momento, estão sem acesso à educação de qualidade e em situação de vulnerabili-

dade, na linha de frente de combate à pandemia. Mais a longo prazo para os demais, 

pois o peso de uma sociedade sem capacitação à altura dos desafios da nova socie-

dade e da nova economia, digitalizada, conectada, colaborativa e inovadora, recai 

sobre todos nós, por meio da qualidade na prestação de serviços públicos e priva-

dos de saúde, segurança, educação, das oportunidades de negócios e de trabalho e das 

práticas coletivas, especialmente em momentos disruptivos como este.

Como afirmou Schleicher, a lição da crise de hoje é a necessidade de colocarmos 

os sistemas de ensino no centro do planejamento da capacidade para reagirmos a cri-

ses futuras, por meio do desenvolvimento de competências, habilidades, valores e 

atitudes para a construção de uma sociedade resiliente.

A atuação da Câmara dos Deputados, nesse contexto, tem sido a de contribuir 

para o aperfeiçoamento legal do sistema educacional e a fiscalização das políticas 

públicas em favor da educação, especialmente as constantes do PNE, não apenas na 

implementação e uso dos recursos públicos, mas também na avaliação das evidências 

que embasarem sua formulação. Aproveitamos para destacar a importância de ma-

térias estruturantes, como a regulação do sistema nacional de educação e do regime 

de colaboração entre os diferentes entes federados e a regulamentação do Fundeb.

Por último, e muito importante, acreditamos que é fundamental a contribuição 

da Câmara dos Deputados na construção de uma agenda que defenda a inclusão, com 

prioridade no sistema educacional, de uma política nacional de tecnologia na educa-

ção, a par do acompanhamento da implementação da estratégia de transformação di-

gital vigente. A pandemia demonstrou a centralidade da tecnologia no cotidiano do 

estágio atual de nossa economia e sociedade, e ela não pode ficar de fora da escola e 

do alcance da competência de professores e gestores.
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Apêndice – Proposições apresentadas por deputados 
federais em 2020 sobre temas relacionados à educação 
(11/3/2020	a	31/8/2020)

Proposição Ementa Autor Data

PL nº 612/2020

Permite que o Exame Nacional de Revalidação de 
Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de 

Educação Superior Estrangeira seja realizado por 
instituições de ensino superior privadas.

Alan Rick 11/3/2020

PL nº 680/2020
Acrescenta parágrafo ao Art. 24 da Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretri-

zes e bases da educação nacional.

Maria do 
Rosário 17/3/2020

PL nº 681/2020

Dispõe sobre a criação de benefícios financeiros no 
âmbito do Programa Bolsa Família, devidos durante 

a suspensão das atividades escolares provocada 
pela pandemia do vírus Covid-19. 

Natália 
Bonavides 17/3/2020

PL nº 712/2020

Altera a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, e a 
Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para dispor 
sobre a destinação dos recursos dos Fundos Parti-

dário e Eleitoral e dá outras providências.

Eduardo 
Bolsonaro 18/3/2020

PL nº 786/2020

Altera dispositivo na Lei nº 11.947, de 16 de junho de 
1999, que dispõe sobre o atendimento da alimen-
tação escolar e do Programa Dinheiro Direto na 
Escola aos alunos da educação básica; altera as 

Leis nos 10.880, de 9 de junho de 2004, 11.273, de 6 
de fevereiro de 2006, 11.507, de 20 de julho de 2007; 

revoga dispositivos da Medida Provisória nº 2.178-
36, de 24 de agosto de 2001, e a Lei nº 8.913, de 12 de 

julho de 1994; e dá outras providências. 

Hildo 
Rocha 19/3/2020

PL nº 813/2020

Dispõe sobre a execução do Programa Nacional 
de Assistência Estudantil – PNAES em caso de 

pandemias, doenças infectocontagiosas ou outras 
situações graves ou emergenciais.

Professora 
Rosa Neide 23/3/2020

PL nº 824/2020

Altera a Lei nº 11.947, de 2009, com relação ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 

para autorizar, em caráter excepcional, durante 
o período de suspensão das aulas em razão de 

situações de emergência ou calamidade pública, a 
distribuição, aos pais ou responsáveis dos estudan-
tes das escolas públicas de educação básica, de gê-
neros alimentícios adquiridos com recursos desse 
Programa e a transferência direta desses recursos, 

pela União e pelos entes federados subnacionais, 
por meio de cartão magnético bancário.

Professora 
Dorinha 
Seabra 

Rezende 

23/3/2020
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Proposição Ementa Autor Data

PL nº 865/2020

Acrescenta artigo à Lei nº 11.947, de 2009, que 
rege, entre outras matérias, o Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE), para autorizar, em 
caráter excepcional, durante o período de suspen-

são das aulas em razão da pandemia do coronavírus, 
a distribuição direta aos pais e responsáveis dos 

estudantes das escolas públicas de educação bá-
sica de gêneros alimentícios adquiridos com esses 

recursos. 

Dr. Luiz 
Antonio 

Teixeira Jr. 
23/3/2020

PDL nº 99/2020 Susta, nos termos do art. 49, V, da Constituição, a 
aplicação da Portaria nº 34, de 9 de março de 2020. 

Helder 
Salomão 24/3/2020

PDL nº 101/2020

Susta os efeitos da Portaria nº 34, de 9 de março de 
2020, que dispõe sobre as condições para fomento a 
cursos de pós-graduação stricto sensu pela Direto-

ria de Programas e Bolsas no País da Capes. 

Alice 
Portugal 24/3/2020

PL nº 901/2020
Dispõe sobre a manutenção das ações de assistên-
cia estudantil em períodos de suspensão de aulas 

decorrentes de medidas sanitárias.

Rubens 
Otoni 24/3/2020

PL nº 907/2020

Dispõe sobre atividades complementares de cursos 
técnicos, tecnológicos e superiores em casos de 

estado de calamidade pública e epidemia do coro-
navírus (Covid-19).

Marcel van 
Hattem 24/3/2020

PL nº 938/2020

Alteram os dispositivos da lei Nº 9.608, de 18 de fe-
vereiro 1998 e da lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 
2008 e estabelece regras de incentivo e promoção 

ao voluntariado

Lucas 
Gonzalez 24/3/2020

PL nº 975/2020

Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que 
“dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar 
e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos 
da educação básica; altera as Leis nos 10.880, de 9 

de junho de 2004, 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, 
11.507, de 20 de julho de 2007; revoga dispositivos 
da Medida Provisória nº 2.178-36, de 24 de agosto 

de 2001, e a Lei nº 8.913, de 12 de julho de 1994; e dá 
outras providências”, para assegurar a manutenção 

da alimentação escolar em caso de situação de 
emergência ou estado de calamidade.

Camilo 
Capiberibe 24/3/2020

PDL nº 105/2020

Susta os efeitos da Portaria nº 34, de 09 de março de 
2.020, que “Dispõe sobre as condições para fomento 
a cursos de pós graduação stricto sensu pela Direto-

ria de Programas e Bolsas no País da Capes”. 

André 
Figueiredo 25/3/2020

PDL nº 109/2020

Susta os efeitos da Portaria nº 34, de 9 de março de 
2020, que “Dispõe sobre as condições para fomento 
a cursos de pós-graduação stricto sensu pela Dire-

toria de Programas e Bolsas no País da Capes”.

Fernanda 
Melchionna 25/3/2020

PL nº 1.007/2020

Insere parágrafos nos arts. 24 e 31 da Lei n 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, para flexibilizar a carga ho-
rária mínima anual da educação básica em situações 

de calamidade pública.

Capitão 
Alberto 

Neto 
25/3/2020
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PL nº 1.025/2020

Dispõe sobre medidas para garantir a segurança 
alimentar de alunos de instituições escolares 

públicas de educação básica e para beneficiários do 
Programa Bolsa Permanência na educação superior 
pública federal, durante a suspensão de aulas diante 
de situações de emergência ou calamidade pública. 

Explicação: Altera a Lei nº 11.947, de 2009.

Erika Kokay 25/3/2020

PDL nº 1.12/2020
Susta a Portaria nº 34, de 09 de março de 2020, do 

Presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior: Capes. 

Margarida 
Salomão 26/3/2020

PL nº 1.079/2020
Dá nova redação aos dispositivos que menciona 

da Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, e dá outras 
providências. 

Denis 
Bezerra 26/3/2020

PL nº 1.084/2020

Altera a Lei nº 11.947, de 2009, a Lei 10.880, de 2004 
e a Lei 11.494, de 2007, com relação ao Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), ao 
Programa Nacional de Transporte Escolar (PNATE) 
e ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (Fundeb) a fim de flexibilizar o uso 

dos recursos de repasse para municípios, estados 
e Distrito Federal, em caráter excepcional, durante 
o período de suspensão das aulas em razão de si-

tuações de emergência ou calamidade pública para 
garantia de alimentação escolar.

Felipe 
Rigoni 26/3/2020

PL nº 1.085/2020

Dispõe, na Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, 
sobre a suspensão temporária de contagem de pra-
zos e de pagamentos de obrigações financeiras do 
Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) durante 

a decretação de calamidade sanitária destinada 
ao combate da pandemia do novo coronavírus 

(Covid-19).

Felipe 
Rigoni 26/3/2020

PL nº 1.105/2020

Acrescenta artigo à Lei nº 11.947, de 2009, com 
relação ao Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE), para autorizar, durante o período 
de suspensão das aulas em razão de situações de 

emergência de saúde pública, a distribuição direta 
aos pais e responsáveis dos estudantes das escolas 
públicas de educação básica, de recursos financei-
ros recebidos à conta desse Programa e de gêneros 

alimentícios adquiridos com esses recursos. 

Dra. Soraya 
Manato 26/3/2020

PL nº 1.108/2020
Dispõe sobre o funcionamento da rede privada de 

educação durante períodos de calamidade pública e 
dá outras providências.

Felipe 
Carreras 26/3/2020

PL nº 1.111/2020

Dispõe sobre a suspensão de cobrança das parcelas 
do pagamento do Fies e a vedação de interrupção ou 
corte das bolsas de estudo e auxílios, na forma que 

menciona.

Marcelo 
Freixo 26/3/2020
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PL nº 1.114/2020

Insere o art. 5-D na Lei nº 10.260, de 12 de julho de 
2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento 

ao estudante do Ensino Superior, para dispor sobre 
a suspensão do pagamento de débitos e mensali-

dades durante a vigência do estado de calamidade 
pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020.

Sâmia 
Bomfim 26/3/2020

PL nº 1.119/2020

Obriga as instituições de ensino fundamental e 
médio da rede privada a reduzirem a suas men-
salidades em, no mínimo, 30% (trinta por cento) 

enquanto persistir à suspensão presencial das aulas 
em decorrência da emergência de saúde pública de 
importância internacional em decorrência da Infec-

ção Humana pelo coronavírus (Covid-19).

Clarissa 
Garotinho 26/3/2020

PDL nº 115/2020

Susta os efeitos da Portaria GAB/Capes nº 34, de 09 
de março de 2020, que “dispõe sobre as condições 

para fomento a cursos de pós-graduação stricto 
sensu pela Diretoria de Programas e Bolsas no País 

da Capes”.

Maria do 
Rosário 27/3/2020

PDL nº 119/2020

Susta os efeitos da Portaria nº 34, de 9 de março de 
2020, que “Dispõe sobre as condições para fomento 
a cursos de pós-graduação stricto sensu pela Dire-

toria de Programas e Bolsas no País da Capes”. 

Gustavo 
Fruet 27/3/2020

PDL nº 120/2020

Susta os efeitos da Portaria Nº 34/2020, que 
“redefine as condições para fomento a cursos de 
pós-graduação stricto sensu (mestrado e douto-

rado) pela Diretoria de Programas e Bolsas no País 
da Capes”. 

João Daniel 27/3/2020

PDL nº 122/2020

Susta parcialmente os efeitos da Portaria nº 34, de 
18 de março de 2020, que dispõe sobre as condições 

para fomento a cursos de pós-graduação stricto 
sensu pela Diretoria de Programas e Bolsas no País 

da Capes.

Tabata 
Amaral 27/3/2020

PL nº 1.129/2020

Estabelece que, enquanto perdurar o estado de ca-
lamidade causado pelo novo coronavírus, o percen-
tual de 7% (cinco por cento) dos recursos arrecada-
dos com todos os concursos de prognósticos seja 
repassado ao Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE) e o Fundo Nacional de Saúde (FNS) 

Jose Mario 
Schreiner 27/3/2020

PL nº 1.132/2020

Dispõe, na Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, 
sobre a suspensão temporária de pagamentos 

referentes a obrigações financeiras e contagem de 
prazos por parte dos estudantes beneficiários e de 
instituições de ensino do Fundo de Financiamento 

Estudantil (Fies) enquanto perdurar a paralisação de 
atividades letivas em decorrência da pandemia do 

novo coronavírus (Covid-19).

Marcelo 
Calero 27/3/2020

PL nº 1.180/2020

Permite que os estudantes do último ano dos cursos 
da área da saúde, sob supervisão profissional, pos-
sam ser convocados para o combate de calamidade 

pública decorrente de epidemias.

Heitor 
Freire 30/3/2020
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PL nº 1.183/2020

Dispõe sobre a obrigação das instituições de ensino 
superior, colégios particulares e demais cursos 
técnicos, a aplicarem o desconto no valor das 

mensalidades de um curso presencial no período de 
combate ao coronavírus (Covid-19). 

Vaidon 
Oliveira 30/3/2020

PL nº 1.262/2020

Altera a Lei nº 10.260, de 12 de junho de 2001, 
que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao 

estudante do Ensino e dá outras providências, para 
dispensar os estudantes beneficiários do Fies do 

pagamento das amortizações dos financiamentos 
e dos encargos operacionais enquanto perdurar 
o estado de calamidade pública decretado pelo 

Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo nº 6, 
de 2020.

Pompeo de 
Mattos 30/3/2020

PL nº 1.269/2020

Dispõe sobre medidas de proteção a beneficiários 
do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), no que 

tange à suspensão de pagamento de suas pres-
tações pelo prazo de 12 meses em decorrência da 

vigência do Estado de Calamidade Pública estabele-
cido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20/3/2020. 

Perpétua 
Almeida 30/3/2020

PL nº 1.287/2020

Ficam as instituições de ensino infantil, fundamen-
tal, médio e superior da rede privada que optaram 

pelo Ensino a Distância (EAD), obrigadas a reduzirem 
as suas mensalidades em, no mínimo, 20% (vinte por 
cento), mediante formulário de requisição do estu-

dante ou seu representante legal, durante o período 
que durar o Plano de Contingência Nacional para 

Infecção Humana pelo Novo Coronavírus causador 
da Covid-19 e dá outras providências. 

Emanuel 
Pinheiro 

Neto 
30/3/2020

PL nº 1.294/2020
Dispõe sobre a redução proporcional e suspensão 

das obrigações das mensalidades na rede privada de 
ensino superior durante a pandemia do Covid-19.

Benedita 
da Silva 31/3/2020

PL nº 1.311/2020
Dispõe sobre a redução proporcional e suspensão 

das obrigações das mensalidades na rede privada de 
ensino superior durante a pandemia do Covid-19.

Benedita 
da Silva 31/3/2020

PL nº 1.356/2020

Determina a redução de valores de mensalidades 
cobradas por instituições privadas de ensino, 

autorizadas pelo MEC, durante a suspensão das 
atividades escolares presenciais determinadas 

pelas autoridades públicas, em face da pandemia da 
Covid-19 (coronavírus).

Delegado 
Marcelo 
Freitas 

31/3/2020

PL nº 1.375/2020
Institui o Programa Bolsa Permanência para estu-
dantes de graduação de instituições federais de 

ensino superior e dá outras providências.
Erika Kokay 1º/4/2020
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PL nº 1.420/2020

Altera dispositivo da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 
2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valori-
zação dos Profissionais da Educação – Fundeb, de 

que trata o art. 60 do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias; altera a Lei nº 10.195, de 14 de 
fevereiro de 2001; revoga dispositivos das Leis nos 
9.424, de 24 de dezembro de 1996, 10.880, de 9 de 

junho de 2004, e 10.845, de 5 de março de 2004; e dá 
outras providências.

Domingos 
Neto 1º/4/2020

PL nº 1.447/2020

Determina a todas as escolas públicas, municipais, 
estaduais, federais e também às escolas particula-
res o envio de material pedagógico a seus alunos e 
aos responsáveis via eletrônica, durante o período 

em que durar o decreto de calamidade pública e 
isolamento social.

Alexandre 
Frota 2/4/2020

PL nº 1.454/2020

Determina uma redução de 50% (cinquenta por 
cento) nas mensalidades escolares, em colégios e 
escolas particulares, durante o período de vigên-
cia do decreto de calamidade pública e dá outras 

providências.

Alexandre 
Frota 2/4/2020

PL nº 1.456/2020
Assegura a manutenção de bolsas e auxílios aos 

estudantes das instituições federais de educação 
superior, durante a pandemia de coronavírus.

José 
Guimarães 2/4/2020

PL nº 1.460/2020

Dispõe, na Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, 
sobre a suspensão temporária do pagamento de 

encargos educacionais (mensalidades) do Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies) e do Programa de 

Financiamento Estudantil (P-Fies) durante a calami-
dade sanitária provocada por pandemia.

Dagoberto 
Nogueira 2/4/2020

PL nº 1.464/2020

Obriga o funcionamento dos serviços públicos e pri-
vados, do comércio, da indústria e das instituições 

educacionais, durante feriados nacionais no ano 
de 2020, em todo o território nacional, como forma 
de compensar as perdas econômicas geradas pelo 

vírus Covid-19. 

Filipe 
Barros 2/4/2020

PL nº 1.472/2020

Dispõe sobre a suspensão do pagamento das 
parcelas do Fundo de Financiamento Estudantil – 

Fies, enquanto perdurar a paralisação de atividades 
letivas decorrente da pandemia do novo coronavírus 

(Covid-19), e dá outras providências.

Domingos 
Neto 2/4/2020

PL nº 1.486/2020

Dispõe sobre a redução de 30% (trinta por cento) no 
valor das mensalidades das instituições de ensino 

fundamental, médio e superior da rede privada que 
estejam com funcionamento suspenso por força das 

medidas de isolamento e quarentena previstas na 
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Ricardo 
Izar 2/4/2020
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PL nº 1.495/2020

Ficam as instituições de ensino superior da rede 
privada que optaram pelo Ensino a Distância (EAD) 
ou por Vídeo Conferência, obrigadas a reduzirem 
as suas mensalidades em 20% (vinte por cento), 

mediante formulário de requisição do estudante ou 
seu representante legal, durante o período que durar 
o Plano de Contingência Nacional para Infecção Hu-
mana pelo Novo Coronavírus causador da Covid-19. 

Emanuel 
Pinheiro 

Neto 
2/4/2020

PL nº 1.496/2020

Dispõe sobre a obrigatoriedade de redução das 
mensalidades das instituições privadas de ensino 

fundamental, ensino médio e ensino superior 
durante o estado de calamidade pública relacionado 

ao Covid-19. 

Delegado 
Waldir 2/4/2020

PL nº 1.501/2020 Dispõe sobre a redução da mensalidade da rede 
privada em todo território nacional. 

Gilberto 
Abramo 3/4/2020

PL nº 1.509/2020

Suspende por 120 dias a exigibilidade de tributos 
federais no período de surto do novo coronavírus 

(Covid-19) para as instituições de ensino privadas, 
que se abstiverem de aplicar às mensalidades 

multa, juros e outras sanções, dentre outras provi-
dências.

Talíria 
Petrone 3/4/2020

PL nº 1.516/2020

Dispõe sobre a necessidade de redução propor-
cional das mensalidades da rede privada de ensino 
durante o plano de contingência do novo corona-
vírus, emergência em saúde pública, decreto de 

calamidade pública em âmbito nacional. 

Patricia 
Ferraz 3/4/2020

PL nº 1.531/2020

Dispõe sobre a concessão de abatimento do saldo 
devedor a beneficiários do Fies que trabalhem como 
médicos no Sistema Único de Saúde (SUS) durante o 
período de vigência da emergência sanitária decor-
rente da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). 

Explicação: Altera a Lei nº 10.260, de 2001. 

José 
Guimarães 3/4/2020

PL nº 1.568/2020

Dispõe sobre a suspensão na cobrança do paga-
mento do Programa de Financiamento Estudantil 

– Fies, pelo prazo de 90 (noventa) dias, devido à 
pandemia do coronavírus (Covid-19)

Mara Rocha 5/4/2020

PL nº 1.572/2020

Dispõe sobre a concessão de abatimento do saldo 
devedor a beneficiários do Fies que trabalhem como 
médicos no Sistema Único de Saúde (SUS) durante o 
período de vigência da emergência sanitária decor-
rente da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). 

Explicação: Altera a Lei nº 10.260, de 2001.

José 
Guimarães 6/4/2020

PL nº 1.608/2020

Dispõe sobre a suspensão da cobrança das parcelas 
de empréstimos contratados por meio do Fundo de 

Financiamento Estudantil – Fies, em decorrência 
do estado de calamidade pública reconhecido pelo 
Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020.

Marcelo 
Freixo 6/4/2020
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PL nº 1.624/2020

Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que 
dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar 
e o Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos 

da educação básica, para determinar a aplicação de 
percentual mínimo dos recursos destinados à aqui-
sição de alimentos em caso de calamidade pública 

reconhecida pelo Congresso Nacional.

Celso 
Maldaner 6/4/2020

PL nº 1.641/2020 Altera dispositivos da Lei nº 12.695, de 25 de julho 
de 2012.

Aline 
Sleutjes 7/4/2020

PL nº 1.643/2020

Dispõe, na Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, 
sobre a suspensão de prazos e pagamentos de dos 
estudantes beneficiários do Fundo e do Programa 

de Financiamento Estudantil (Fies e P-Fies) durante 
90 (noventa) dias contados do início da emergência 
sanitária vinculada à pandemia do novo coronavírus 

(Covid-19). 

Benedita 
da Silva 7/4/2020

PL nº 1.650/2020

Dispõe, na Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, 
sobre a suspensão de pagamentos de obrigações fi-
nanceiras de beneficiários do Fies por 60 (sessenta) 

dias, a contar do começo da emergência sanitária 
decretada em resposta à crise do novo coronavírus 

(Covid-19).

Dra. Soraya 
Manato 7/4/2020

PL nº 1.663/2020
Acrescenta parágrafos ao Art. 24 da Lei. nº 9.934, de 
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretri-

zes e bases da educação nacional. 

Vicentinho 
Júnior 7/4/2020

PL nº 1.685/2020

Dispõe sobre medidas emergenciais de aquisição de 
alimentos no âmbito do Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) para mitigar os impactos socioeco-
nômicos da pandemia do Covid-19 

Padre João 7/4/2020

PL nº 1.713/2020

Dispõe sobre a redução de encargos educacionais 
em 50% (cinquenta por cento) e sobre a suspensão 
de pagamento de obrigações financeiras por parte 

dos alunos beneficiários de financiamento estudan-
til em cursos regulares presenciais de instituições 

de ensino privadas, Explicação: Altera as Leis 
nº 10.260, de 2001 e 9.870, de 1999. 

Marreca 
Filho 8/4/2020

PL nº 1.724/2020

Dispõe sobre a redução proporcional das mensa-
lidades da rede privada de ensino pelo período em 

que perdurar o estado de emergência e calamidade 
pública declarada em decorrência da pandemia 

Covid-19 no Brasil.

Celina Leão 8/4/2020

PL nº 1.739/2020

Atribui nova redação à Lei nº 10.260, de 12 de julho 
de 2001, para incluir o artigo 15-N, que cuida da 
suspensão de prazos nos casos de pandemia e 

calamidade pública.

Delegado 
Marcelo 
Freitas 

8/4/2020
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PL nº 1.742/2020

Ficam as instituições de ensino superior da rede 
privada, obrigadas a deduzirem em 20% (vinte por 

cento) das suas mensalidades, mediante formulário 
de requisição do estudante ou seu representante 
legal, durante o período de dois meses em decor-

rência da situação causada pela pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19). 

Emanuel 
Pinheiro 

Neto 
9/4/2020

PL nº 1.750/2020 Acrescenta Artigo 16-A à Lei nº 10.260, de 12 de julho 
de 2020.

Talíria 
Petrone 9/4/2020

PL nº 1.751/2020

Altera a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que 
institui o Código Brasileiro de Telecomunicações, 

para estabelecer a obrigatoriedade de cessão 
de horários, pelas emissoras de radiodifusão de 
sons (rádio) e de sons e imagens (televisão), para 
a veiculação de teleaulas e de demais conteúdos 

educativos, durante a vigência de estados de cala-
midade pública.

Hildo 
Rocha 9/4/2020

PL nº 1.754/2020

Dispõe sobre a suspensão temporária, pelo período 
de duração das medidas de emergência sanitária 

de combate ao novo coronavírus (Covid-19), do 
pagamento de encargos educacionais, juros e multa 
por atraso de pagamento por parte dos estudantes 

beneficiários do Financiamento Estudantil (Fies) 
estabelecido na Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001

Luis 
Miranda 9/4/2020

PL nº 1.758/2020

Altera o art. 13 da Lei nº 10.260, de 12 de julho de 
2001, para dispor sobre as recompras de títulos 

da dívida do Fundo Fies relacionado aos contratos 
iniciados até dezembro de 2017 durante o estado 

de calamidade pública decorrente da pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19).

Raul Henry 9/4/2020

PL nº 1.770/2020

Acrescenta parágrafo ao art. 3º da Lei nº 12.871, de 
22 de outubro de 2013, para alterar o procedimento 
de chamamento público de autorização para o fun-

cionamento de cursos de medicina. 

Hildo 
Rocha 9/4/2020

PL nº 1.773/2020

Dispõe sobre a suspensão do pagamento de men-
salidades de Instituição de Ensino Superior Privada 
por estudante beneficiário de renda básica emer-

gencial ou que tenha sofrido alteração econômica-
-financeira negativa, com efeitos durante a vigência 

do estado de calamidade pública ou, transcorrida 
sua vigência, enquanto durarem medidas de qua-
rentena e restrições de atividades no contexto da 

pandemia do Covid-19 (novo coronavírus).

Sâmia 
Bomfim 9/4/2020

PL nº 1.780/2020

Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para 
dispor sobre a realizaçãoemergencial do Exame 
Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos 

Expedidos por Instituição de Educação Superior Es-
trangeira (REVALIDA) durante a pandemia causada 

pelo novo coronavírus.

Jorge Solla 10/4/2020
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PL nº 1.787/2020

Dispõe sobre o pagamento das mensalidades, 
semestralidades e anuidades escolares e sobre a 

suspensão do pagamento de parcelas do Fundo de 
Financiamento Estudantil-Fies durante a situação 
de Emergência em Saúde Pública de importância 
Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção hu-

mana pelo novo coronavírus (2019-nCoV).

Nicoletti 10/4/2020

PDL nº 148/2020

Susta os efeitos da Portaria nº 34, de 9 de março de 
2020, que “Dispõe sobre as condições para fomento 
a cursos de pós-graduação stricto sensu pela Dire-

toria de Programas e Bolsas no País da Capes”.

Pompeo de 
Mattos 13/4/2020

PL nº 1.813/2020

Dispõe sobre a necessidade de antecipar o gozo de 
feriados federais, estaduais, distritais e municipais 

durante o plano de contingência do novo corona-
vírus, emergência em saúde pública, e qualquer 

decreto de calamidade pública em âmbito nacional. 

Patricia 
Ferraz 13/4/2020

PL nº 1.822/2020

Autoriza o Poder Executivo a suspender por 6 meses 
a cobrança das parcelas de amortização das dívidas 
provenientes do programa Fies no período de restri-
ção à locomoção e ou emergência e ou calamidade 

provocados pela pandemia Covid-19. 

Reginaldo 
Lopes 13/4/2020

PL nº 1.827/2020

Altera dispositivos da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 
2009, para estender, durante o período de sus-

pensão das aulas em razão das férias escolares, a 
distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com 
recursos do Programa Nacional de Alimentação Es-
colar (PNAE) aos pais ou responsáveis dos estudan-

tes das escolas públicas de educação básica.

Professor 
Joziel 13/4/2020

PDL nº 149/2020

Suspende os efeitos dos editais Inep nº 25, de 30 de 
março de 2020 e Inep nº 27, de 30 de março de 2020, 

referentes ao Exame Nacional do Ensino Médio – 
Enem 2020. 

Alice 
Portugal 14/4/2020

PDL nº 150/2020

Susta os efeitos dos Editais Inep nº 25, de 30 de 
março de 2020, e Inep nº 27, de 30 de março de 

2020, ambos editados pelo Instituto de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 

vinculado ao Ministério da Educação.

Carlos 
Veras 14/4/2020

PL nº 1.791/2020

Dispõe sobre a suspensão temporária do paga-
mento de mensalidades do Fundo de Financiamento 

Estudantil (Fies) enquanto perdurar a paralisação 
de atividades letivas em decorrência da pandemia 
do Covid-19, e dá outras providências. Explicação: 

Altera a Lei nº 10.260 de 2001.

Gildenemyr 14/4/2020
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PL nº 1.904/2020

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as prestadoras 
de telecomunicações disponibilizarem conexões 

de dados de alta velocidade sem ônus para as 
Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, 

para oferta de conteúdos educacionais, e liberação 
da franquia de dados de telefonia celular para os 

alunos, em situações de calamidade pública ou de 
pandemias.

Rejane Dias 15/4/2020

PL nº 1.909/2020

Cria a obrigatoriedade das entidades de Ensinos 
Privadas reduzirem, em no mínimo, 30% as mensa-

lidades cobradas dos níveis de Ensino: educação 
infantil, fundamental, médio e superior.

Júnior 
Bozzella 15/4/2020

PL nº 1.923/2020
Dispõe sobre a redução proporcional das mensali-

dades da rede privada de ensino durante o Plano de 
Contingência do coronavírus – Covid-19.

Rejane Dias 15/4/2020

PL nº 1.927/2020 Prorroga por 60 (sessenta) dias o Exame Nacional do 
Ensino Médio para o ano de 2020.

Alexandre 
Frota 15/4/2020

PL nº 1.928/2020

Estabelece suspensão no pagamento aos contra-
tantes, alunos, das prestações do Financiamento 

Estudantil – Fies, enquanto durar o estado de cala-
midade pública. 

Alexandre 
Frota 15/4/2020

PL nº 1.942/2020

Altera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, que 
cria o Programa Bolsa Família e dá outras providên-
cias, para instituir o benefício temporário, durante o 
estado de calamidade pública, destinado à criança 
ou adolescente regularmente matriculado em es-

cola da rede pública na educação básica.

Jorge Solla 16/4/2020

PL nº 1.954/2020

Acrescenta § 3º ao art. 12 da Lei nº 11.947, de 16 de 
junho de 2009, para dispor sobre a obrigatoriedade 

das escolas públicas de educação infantil e do 
ensino fundamental incluírem a Vitamina C (ácido 
ascórbico) nos cardápios da alimentação escolar.

Paulo 
Bengtson 16/4/2020

PL nº 1.962/2020

Dispõe sobre a ampliação de prazos e a suspensão 
de encargos financeiros do Fies em favor dos alunos 
beneficiários do financiamento estudantil previsto 

na Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001.

Beto 
Rosado 16/4/2020

PL nº 1.980/2020
Altera dispositivo da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 

2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica.

Pedro 
Augusto 
Bezerra 

16/4/2020

PL nº 1.982/2020

Dispõe sobre a suspensão do pagamento de 
empréstimos relativos ao Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) de que trata a Lei nº 10.260, de 12 
de julho de 2001, em face do estado de calamidade 
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, 

de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus (Covid-19).

Léo Moraes 16/4/2020
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PL nº 2.004/2020

Dispõe sobre a redução das mensalidades das 
Instituições de Ensino Superior privadas enquanto 
perdurar o estado de emergência de saúde interna-

cional.

Rubens 
Otoni 17/4/2020

PL nº 2.045/2020

Dispõe sobre medidas excepcionais a serem 
adotadas durante o estado de calamidade pública, 
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de 
março de 2020, sobre a realização emergencial do 
Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médi-

cos Expedidos por Instituição de Educação Superior 
Estrangeira (Revalida) e Contratação durante a 

pandemia causada pelo novo coronavírus.

Perpétua 
Almeida 20/4/2020

PL nº 2.049/2020

Dispõe sobre a obrigação das Instituições Privadas 
do Sistema Educacional Brasileiro, a aplicarem des-
conto no valor das mensalidades de cursos nas mo-
dalidades: Presencial, Semipresencial e a Distância, 
no período de Combate ao Coronavírus (Covid-19) ou 
enquanto perdurar o Estado de Calamidade Pública 

decretado pelo Governo Federal.

Daniel 
Silveira 20/4/2020

PL nº 2.052/2020

Permite a contratação temporária de médicos bra-
sileiros formados no exterior que não prestaram o 

REVALIDA para o combate a Covid-19 no período do 
Estado de Calamidade Pública

Luizão 
Goulart 20/4/2020

PL nº 2.058/2020
Dispõe sobre medidas de proteção aos beneficiá-
rios do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 

durante situações de pandemia

Walter 
Alves 22/4/2020

PL nº 2.100/2020

Dispõe sobre ações emergenciais no âmbito do 
Fundo de Financiamento Estudantil – Fies, durante o 
período de emergência decorrente da pandemia da 

Covid-19 e dá outras providências.

Gastão 
Vieira 22/4/2020

PL nº 2.105/2020

Suspende, de forma excepcional e temporária, 
no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil 

(Fies), a realização de aportes ao Fundo Garantidor 
(FG-Fies) pelas instituições de ensino superior 

aderentes.

Alan Rick 22/4/2020

PDL nº 163/2020

Susta a Portaria nº 34, de 9 de março de 2020, que 
dispõe sobre as condições para fomento a cursos 
de pós-graduação stricto sensu pela Diretoria de 
Programas e Bolsas no País, da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes).

Paulo 
Teixeira 23/4/2020

PL nº 2.115/2020

Estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo 
da educação básica e do ensino superior decorren-

tes das medidas para enfrentamento da situação 
de emergência de saúde pública de que trata a Lei 

nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Nicoletti 23/4/2020
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PL nº 2.155/2020

Altera a Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, 
para dispor sobre a redução no valor das mensa-
lidades escolares em caso de suspensão de aulas 

em virtude de declaração de estado de calamidade 
pública.

Flávia 
Morais 23/4/2020

PL nº 2.159/2020

Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para 
autorizar, em caráter excepcional, durante o período 

de suspensão das aulas em razão de situação de 
emergência ou calamidade pública, a distribuição 
de gêneros alimentícios adquiridos com recursos 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE) aos pais ou responsáveis dos estudantes das 

escolas públicas, comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas de educação básica.

Eduardo 
Braide 24/4/2020

PL nº 2.162/2020

Autoriza, na vigência da situação de emergência de 
saúde pública relacionada à pandemia da Covid-19, a 
contratação simplificada de médicos residentes no 

Brasil com diplomas expedidos no exterior. 

Fernanda 
Melchionna 24/4/2020

PL nº 2.172/2020

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional para permitir a revalidação de diplomas de 
graduação expedidos por universidades estrangei-
ras do curso de medicina, de cidadãos brasileiros 
por universidades públicas e privadas, durante o 

estado de calamidade pública de importância inter-
nacional – coronavírus – Covid-19.

Rejane Dias 24/4/2020

PDL nº 167/2020

Susta os efeitos do Edital nº 33, de 20 de abril de 
2020 e do Edital nº 34, de 20 de abril de 2020, ambos 
publicados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia 

federal vinculada ao Ministério da Educação.

Professor 
Israel 

Batista 
27/4/2020

PDL nº 169/2020

Suspende os efeitos dos editais nos 25 e 27, de 30 de 
março de 2020, do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC), 
referentes, respectivamente, ao Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) Impresso e ao Enem Digital de 

2020.

Professora 
Dorinha 
Seabra 

Rezende 

27/4/2020

PL nº 2.182/2020

Altera a Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000, para 
dispor sobre a destinação de recursos do Fundo de 
Universalização dos Serviços de Telecomunicações 
(Fust) para compra de aparelhos e estruturas tecno-
lógicas para instituições de ensino da rede pública.

Aureo 
Ribeiro 27/4/2020

PL nº 2.191/2020

Dispensa os estudantes da educação básica do 
cumprimento de frequência escolar mínima, en-

quanto durar a situação de emergência em saúde 
pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro 
de 2020, autoriza as instituições de ensino a realizar 
exame de proficiência para fins de aprovação esco-

lar, e dá outras providências.

Mário 
Heringer 27/4/2020
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PL nº 2.229/2020

Dispõe sobre a redução proporcional na cobrança 
das mensalidades nas Instituições de Ensino Supe-
rior da rede privada durante a pandemia da Covid-19 

em estado de calamidade pública e dá outras 
providências.

Túlio 
Gadêlha 28/4/2020

PL nº 2.259/2020

Dispõe sobre a redução do valor das mensalidades 
das instituições privadas de ensino médio, funda-

mental e infantil, enquanto perdurar a Pandemia do 
Covid-19.

José 
Ricardo 28/4/2020

PL nº 2.274/2020

Acrescenta artigo à Lei nº 9.870/1999, dispondo 
sobre a redução de 30% (trinta por cento) no valor 

das mensalidades escolares das instituições de en-
sino fundamental, médio e superior da rede privada 

que estejam com funcionamento suspenso por força 
das medidas de isolamento e quarentena previstas 

na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Marcelo 
Aro 28/4/2020

PL nº 2.281/2020

Dispõe sobre a suspensão do pagamento de 
empréstimos relativos ao Fundo de Financiamento 
Estudantil – Fies de que trata a Lei nº 10.260, de 12 
de julho de 2001 em face do estado de calamidade 
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, 
de 20 de março de 2020 e da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus (Covid-19).

Léo Moraes 28/4/2020

PL nº 2.282/2020
Dispõe sobre desconto de 40% em mensalidades da 
rede privada de ensino durante o período de pande-

mia do novo coronavírus.

Marreca 
Filho 29/4/2020

PL nº 2.299/2020

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a 
Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, para dispor 

sobre o cumprimento do calendário escolar em 
situações de calamidade pública.

Flávia 
Morais 29/4/2020

PL nº 2.300/2020

Dispõe sobre a realização das avaliações do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020 no pe-
ríodo de Estado de emergência de saúde interna-

cional 

Roberto 
Alves 29/4/2020

PL nº 2.306/2020

Estabelece incentivo fiscal em favor das empre-
sas que firmarem parceria com universidades e 

institutos de ensino superior ou de pesquisa, para o 
desenvolvimento de projetos relativos ao Covid-19.

Luísa 
Canziani 29/4/2020

PL nº 2.361/2020

Altera o art. 21-A da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 
2009, para permitir o repasse dos recursos do PNAE 
diretamente para os pais ou responsáveis de estu-
dantes da educação básica, na forma de pecúnia.

Danilo 
Cabral 4/5/2020

PL nº 2.371/2020

Dispõe sobre o pagamento das mensalidades, 
semestralidades e anuidades escolares e sobre a 

suspensão do pagamento de parcelas do Fundo de 
Financiamento Estudantil-Fies durante a situação 
de Emergência em Saúde Pública de importância 
Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Hu-

mana pelo novo coronavírus (2019-nCoV).

Nicoletti 4/5/2020
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PL nº 2.377/2020
Dispões sobre criação de linha de crédito específica 
para financiamento das mensalidades de alunos da 
área da saúde da rede privada de ensino superior. 

Dr. 
Leonardo 4/5/2020

PL nº 2.382/2020

Dispõe de redução das mensalidades escolares 
das instituições de ensino da rede privada, como 

medida excepcional, após a decretação do Estado 
de Calamidade pública Nacional, em virtude da 

SARS-COVI2 (Covid-19), e dá outras providências.

Wladimir 
Garotinho 4/5/2020

PL nº 2.399/2020
Prorroga por 60 (sessenta) dias as provas vestibu-

lares das universidades e das faculdades públicas e 
privadas para o ano de 2020.

Alexandre 
Frota 5/5/2020

PL nº 2.407/2020

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
para regular a oferta de atendimento educacional 
alternativo a alunos com imunodepressão ou em 
grupo de risco, em caso de emergência sanitária 

reconhecida na forma da legislação.

Carlos 
Bezerra 5/5/2020

PL nº 2.436/2020
Dispõe sobre criação de linha de crédito específica 
para financiamento das mensalidades de alunos de 

farmácia da rede privada de ensino superior. 

Dr. Leo-
nardo 6/5/2020

PL nº 2.471/2020

Altera a Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, 
para permitir trancamento de matrícula gratuito 

nas instituições de ensino superior, no período que 
especifica.

Aliel 
Machado 7/5/2020

PDL nº 199/2020

Susta os efeitos dos Editais Inep nº 33, de 20 de abril 
de 2020, e Inep nº 34, de 20 de abril de 2020, ambos 

editados pelo Instituto de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao 

Ministério da Educação.

Lídice da 
Mata 8/5/2020

PDL nº 200/2020

Susta os efeitos dos editais nos 25 e 27, de 30 de 
março de 2020, do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC), 
referentes, respectivamente, ao Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) Impresso e ao Enem Digital de 

2020

Bira do 
Pindaré 8/5/2020

PL nº 2.509/2020

Altera a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 (Lei 
do Estágio) para garantir os auxílios aos educandos 

na vigência de período de calamidade pública e seus 
efeitos.

Fernanda 
Melchionna 8/5/2020

PDL nº 203/2020

Susta os efeitos do Edital nº 33, de 20 de abril de 
2020 e do Edital nº 34, de 20 de abril de 2020, ambos 
publicados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia 

federal vinculada ao Ministério da Educação. 

José 
Guimarães 11/5/2020

PDL nº 204/2020

Susta o Edital nº 25/2020, de 30 de março de 2020 
e o Edital nº 33/2020, de 20 de abril de 2020, ambos 

do Ministério da Educação / Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, e 
que dispõem sobre as diretrizes, os procedimentos 

e os prazos do Enem 2020 impresso.

Luizianne 
Lins 11/5/2020
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PDL nº 205/2020

Susta os efeitos dos editais Inep nº 25, de 30 de 
março de 2020, Inep nº 27, de 30 de março de 2020, 

Inep nº 33 e nº 34, ambos de 20 de abril de 2020, 
todos eles referentes ao Exame Nacional do Ensino 

Médio – Enem, edição de 2020.

Fernanda 
Melchionna 11/5/2020

PDL nº 214/2020

Susta os efeitos do Edital nº 33, de 20 de abril de 
2020 e do Edital nº 34, de 20 de abril de 2020, ambos 
publicados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia 

federal vinculada ao Ministério da Educação.

Damião 
Feliciano 12/5/2020

PDL nº 215/2020

Susta os efeitos do Edital nº 33, de 20 de abril de 
2020 e do Edital nº 34, de 20 de abril de 2020, ambos 
publicados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia 

federal vinculada ao Ministério da Educação.

Natália 
Bonavides 12/5/2020

PL nº 2.556/2020

Dispõe sobre a realização do Exame Nacional do En-
sino Médio, Edição 2020, em suas versões impressa 
e digital, para estabelecer que o Enem não poderá 
ser aplicado antes do término do ano letivo pelas 

escolas públicas que ofertam ensino médio. 

Natália 
Bonavides 12/5/2020

PL nº 2.573/2020

Concede isenção tributária aos materiais de qual-
quer natureza, seus acessórios e afins adquiridos 
pelos estudantes da área da saúde para utilização 
nos cursos técnicos e graduação em instituições 

públicas de ensino.

David 
Soares 12/5/2020

PL nº 2.586/2020

Altera a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, que 
dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estu-

dante do Ensino Superior – Fies, para estabelecer a 
extensão do período de carência ou adiamento do 

início da amortização dos estudantes graduados em 
medicina que estejam em programas de residência 

médica.

Damião 
Feliciano 12/5/2020

PL nº 2.587/2020

Em virtude da crise decorrente da pandemia de 
Covid-19, esta lei acrescenta dispositivo à Lei 

nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, para que passe 
a contemplar, fomentar e impulsionar a iniciação 

científica em instituições públicas de ensino funda-
mental, médio e técnico. 

Loester 
Trutis 12/5/2020

PDL nº 217/2020

Susta os efeitos do Edital nº 33, de 20 de abril de 
2020 e do Edital nº 34, de 20 de abril de 2020, ambos 

publicados pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Denis 
Bezerra 13/5/2020

PL nº 2.596/2020

Estabelece procedimentos para a realização do 
Exame Nacional do Ensino Médio, quando da ocor-
rência de estado de calamidade pública, revoga os 
cronogramas 25/2020 e 33/2020 do Min. da Educa-

ção e dispõe sobre outras providências.

Luizianne 
Lins 13/5/2020

PL nº 2.614/2020
Insere métodos de ensino sanitário para crianças 
e adolescentes no dia 5 de agosto, dia nacional da 

saúde, como trata a Lei nº 5.352 de 1967.

Gilberto 
Abramo 13/5/2020
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PL nº 2.623/2020

Dispõe sobre o adiamento do Exame Nacional do 
Ensino Médio – Enem enquanto durarem as medidas 
emergenciais ocasionadas pela pandemia do coro-

navírus.

Alice 
Portugal 13/5/2020

PDL nº 221/2020

Susta os efeitos dos Editais nº 25, de 30 de março 
de 2020, e nº 27, de 30 de março de 2020 editados 

pelo Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da 

Educação.

João Daniel 14/5/2020

PDL nº 224/2020

Susta os efeitos do Edital nº 33, de 20 de abril de 
2020 e do Edital nº 34, de 20 de abril de 2020, ambos 
publicados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia 

federal vinculada ao Ministério da Educação

Dagoberto 
Nogueira 14/5/2020

PL nº 2.657/2020 Prorroga por tempo indeterminado o Exame Nacio-
nal do Ensino Médio para o ano de 2020.

Alexandre 
Frota 14/5/2020

PL nº 2.672/2020

Obriga as instituições de ensino a oferecer um 
percentual de desconto na mensalidade enquanto 
perdurar a suspensão das aulas em razão da decla-
ração de Emergência em Saúde Pública de impor-

tância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV).

Clarissa 
Garotinho 14/5/2020

PL nº 2.677/2020
Prorroga por tempo indeterminado as provas para 

ingresso nas escolas técnicas federais e estaduais, 
para o ano de 2020.

Alexandre 
Frota 14/5/2020

PL nº 2.678/2020

Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dis-
põe sobre as medidas para enfrentamento da emer-

gência de saúde pública de importância interna-
cional decorrente do coronavírus responsável pelo 

surto de 2019, para incluir a prorrogação das provas 
e exames do processo seletivo do Exame Nacional 
de Ensino Médio – Enem e dá outras providências.

Rejane Dias 14/5/2020

PL nº 2.686/2020
Dispõe sobre a aplicação das avaliações do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020 no pe-
ríodo de Estado de emergência de saúde pública.

Pompeo de 
Mattos 14/5/2020

PL nº 2.702/2020

Autoriza a antecipação do pagamento de valores 
referentes à prestação dos serviços de transporte 

escolar de alunos da rede pública com recursos 
financeiros recebidos do Fundo de Manutenção e 
desenvolvimento da Educação Básica e de Valo-

rização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e 
do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do 

Escolar (PNATE).

Paulo 
Abi-Ackel 15/5/2020

PL nº 2.725/2020

Dispõe sobre a redução das anuidades ou semes-
tralidades da educação superior privada em caso de 
adoção parcial da modalidade educação a distância 

em substituição às atividades presenciais.

Zé Vitor 18/5/2020
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PL nº 2.728/2020

Determina uma redução de 50% (cinquenta por 
cento) nas mensalidades escolares, em colégios e 

escolas particulares, durante o período de vigência 
do decreto de calamidade pública, proíbe a co-

brança de matrícula para o ano de 2021 e dá outras 
providências.

Alexandre 
Frota 18/5/2020

PL nº 2.736/2020
Suspende o Exame Nacional do Ensino Médio no 

período de duração da situação de restrição à loco-
moção provocado pela pandemia da Covid-19

Reginaldo 
Lopes 18/5/2020

PDL nº 232/2020

Susta os efeitos dos editais do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 
Inep nº 25, de 30 de março de 2020 e Inep nº 27, de 

30 de março de 2020, referentes ao Exame Nacional 
do Ensino Médio 2020. 

Erika Kokay 19/5/2020

PL nº 2.761/2020

Inclui § 1º-A ao art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, para prever a prorrogação 

automática de prazos para provas, exames e demais 
atividade para acesso ao ensino superior em caso 
de reconhecimento de estado de calamidade pelo 
Congresso Nacional ou de comprometimento do 

regular funcionamento das instituições de ensino 
do país. 

João Daniel 19/5/2020

PL nº 1.277/2020

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, para prever a prorrogação automática de 
prazos para certames seletivos nacionais de acesso 

à educação superior em caso de reconhecimento, 
pelo Congresso Nacional, de estado de calamidade 
ou de evento que comprometa o regular funciona-

mento das instituições de ensino no País.

Senado 
Federal – 
Daniella 
Ribeiro

20/5/2020

PL nº 2.770/2020

Dispõe sobre a suspensão dos exames e avaliações 
educacionais em larga escala, em todo o território 
nacional, enquanto durarem os efeitos da situação 
de calamidade pública reconhecida pelo Decreto 

Legislativo nº 6/2020.

Fernanda 
Melchionna 20/5/2020

PL nº 2.779/2020

Inclui § 1º-A ao art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, para prever a prorrogação 

automática de prazos para provas, exames e demais 
atividade para acesso ao ensino superior em caso 
de reconhecimento de estado de calamidade pelo 
Congresso Nacional ou de comprometimento do 

regular funcionamento das instituições de ensino 
do país.

Professor 
Israel 

Batista 
20/5/2020

PL nº 2.781/2020

Determina que as instituições de ensino privadas 
estabeleçam redução de mensalidades enquanto 
vigorar a obrigatoriedade de suspensão de aulas 

presenciais em virtude da pandemia de Covid-19 no 
Brasil, e dá outras providências.

Marília 
Arraes 20/5/2020
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PL nº 2.782/2020
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, para dispor sobre inclusão digital. 

Marreca 
Filho 20/5/2020

PL nº 2.783/2020

Acrescenta § 4º ao art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, para prever adiamento 
do processo seletivo de ingresso na graduação, 

em virtude da declaração de estado de calamidade 
pública ou situação na qual não se possa prover o 

ensino regular.

Jesus 
Sérgio 20/5/2020

PL nº 2.939/2020

Altera a Lei nº 9.696, de 1º de setembro de 1998 para 
estabelecer critérios para atuação profissional de 
educação física em caso de estado de calamidade 

pública.

Felipe 
Carreras 27/5/2020

PL nº 2.796/2020
Altera a Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975 para 

estabelecer prioridade a profissionais da imprensa e 
da educação em campanhas de imunização.

Helder 
Salomão 20/5/2020

PL nº 2.877/2020
Altera o Código Penal para aumentar a pena do 

crime de peculato, quando se tratar de recursos 
destinados à saúde e a educação.

Otto 
Alencar 

Filho 
25/5/2020

PL nº 2.893/2020

Dispõe sobre a possibilidade de que o primeiro 
módulo de aperfeiçoamento dos médicos partici-

pantes seja realizado tanto presencialmente quanto, 
durante o período de vigência do estado de calami-

dade pública decorrente da Covid-19, a distância. 
Explicação: Altera a Lei nº 12.871, de 2013. 

Eduardo 
Costa 26/5/2020

PL nº 2.919/2020

Acrescenta os §§ 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º ao artigo 9º da 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passando 
a prever o caderno apostilado digital como material 

didático e dá outras providências.

Paula 
Belmonte 26/5/2020

PL nº 2.932/2020

Altera a Lei nº 6.932, de 1981, e a Lei nº 11.129, de 
2005, para dispor sobre o valor da bolsa do médico-

-residente e da residência multiprofissional e em 
área profissional da Saúde.

Dra. Soraya 
Manato 27/5/2020

PL nº 2.945/2020 Institui a Política Nacional Um Computador por 
Aluno. Explicação: Altera a Lei 9.998 de 2000.

Pompeo de 
Mattos 27/5/2020

PL nº 2.949/2020
Dispõe sobre a Estratégia para o Retorno às Aulas 

no âmbito do enfrentamento da pandemia do coro-
navírus (Covid-19)

Idilvan 
Alencar 28/5/2020

PL nº 2.963/2020

Altera Art. 9º da Lei nº 9.394 de 20 de Dezembro de 
1996 (LDBE), para autorizar em caráter excepcional, 
a substituição das disciplinas presenciais, por aulas 

que utilizem meios e tecnologias de informação e 
comunicação, na educação básica e superior em 

períodos de calamidade por motivo de saúde pública 
e dá outras substituição, 

André de 
Paula 28/5/2020
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PL nº 2.978/2020

Altera a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, 
para vedar a suspensão do pagamento de bolsa au-
xílio aos estagiários durante estado de calamidade 

pública e dá outras providências.

Alessandro 
Molon 28/5/2020

PL nº 2.979/2020

Insere dispositivos na Lei 9.394 de 20 de dezem-
bro de 1996, para instituir a utilização do ensino a 

distância em substituição ao presencial em caso de 
extrema necessidade e assegurar o fornecimento 

de internet e equipamentos necessários ao acesso à 
educação à distância para alunos e professores.

Rubens 
Otoni 28/5/2020

PL nº 143/2020

Altera a Lei Complementar nº 173, de 27 de 2020, 
que estabelece o Programa Federativo de Enfrenta-
mento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera 
a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e 

dá outras providências, para ressalvar os servidores 
da educação pública das restrições contidas na lei.

Professora 
Dorinha 
Seabra 

Rezende 

28/5/2020

PL nº 2.987/2020

Dispõe sobre a redução de 50% (cinquenta por 
cento) no valor das mensalidades das instituições 
de ensino fundamental, médio e superior da rede 
privada em que as aulas presenciais estejam sus-

pensas, durante a vigência do Estado de Calamidade 
Pública, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 6, de 

20 de março de 2020.

Mara Rocha 29/5/2020

PL nº 3.021/2020

Altera a Lei nº11.947, de 16 de junho de 2009 para 
autorizar, em caráter excepcional, durante o período 

de suspensão das aulas em razão de situação de 
emergência ou calamidade pública, a distribuição 
de Cartão Alimentação Escolar para aquisição de 
gêneros alimentícios. Os custos do projeto serão 
cobertos com recursos do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) e eles serão distribuí-
dos aos pais ou responsáveis dos estudantes das 

escolas públicas de educação básica.

Rejane Dias 1º/6/2020

PL nº 3.046/2020

Altera Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para 
dispor sobre o caso de impossibilidade de distribui-
ção de gêneros alimentícios do PNAE por questões 

sanitárias, logísticas ou de isolamento social.

Tiago 
Mitraud 2/6/2020

PL nº 3.165/2020

Dispõe sobre ações emergenciais destinadas à 
educação básica pública a serem adotadas durante 

o estado de calamidade pública reconhecido pelo 
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e 

dá outras providências.

Idilvan 
Alencar 8/6/2020

PL nº 3.200/2020

Estabelece a obrigação de redução dos valores a 
serem pagos a título de mensalidades escolares 

pelos alunos e responsáveis para as instituições pri-
vadas de ensino do Brasil em todos os seus níveis.

Pompeo de 
Mattos 9/6/2020

PL nº 3.204/2020

Dispõe sobre as parcelas das semestralidades 
devidas por alunos matriculados em instituições de 

educação superior e não cobertas pelo Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies).

Cássio 
Andrade 9/6/2020
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PL nº 3.209/2020

Dispõe sobre a Escola Digital e garante o acesso 
gratuito à educação por meio da utilização multipla-
taformas digitais para os alunos do Ensino Infantil, 
Fundamental e Médio das redes públicas de ensino, 
em razão de situação de emergência ou calamidade 

pública.

Emanuel 
Pinheiro 

Neto 
9/6/2020

PL nº 3.218/2020

As escolas, centros técnicos e universidades manti-
das pelo Poder Público ficam autorizadas a produzir 
equipamentos necessários ao combate de doenças 
quando decretado oficialmente estado de calami-

dade pública.

David 
Soares 9/6/2020

PL nº 3.232/2020
Dispõe sobre a garantia de acesso gratuito à inter-
net para os alunos da rede pública de ensino funda-

mental e médio durante o período de pandemia.

Mauro 
Nazif 10/6/2020

PL nº 3.234/2020

Altera a Lei nº 8.745/1993 que “Dispõe sobre a 
contratação por tempo determinado para atender 

à necessidade temporária de excepcional interesse 
público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Consti-
tuição Federal” para impedir a rescisão de contratos 
feitos com base naquela lei durante a emergência de 

saúde pública de importância internacional decor-
rente do coronavírus responsável pelo surto de 2019 

de que trata a Lei 13.979/2020.

JHC 10/6/2020

PL nº 3.246/2020

Dispõe sobre a concessão de apoio financeiro 
emergencial a motoristas e demais profissionais 
que exerçam atividade de transporte escolar, em 

razão da emergência sanitária decorrente do novo 
coronavírus (Covid-19). 

Rose 
Modesto 10/6/2020

PL nº 3.248/2020

Dispõe sobre a prorrogação do mandato de diri-
gentes das instituições federais de ensino durante 

o período da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente da pandemia 
da Covid-19, de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fe-
vereiro de 2020. Explicação: Altera as Leis nº 9.192, 

de 1995 e 11.892, de 2008.

André 
Figueiredo 10/6/2020

PL nº 3.252/2020

Acrescenta o art. 2º-A à Lei nº 13.959, de 18 de 
dezembro de 2019, que institui o Exame Nacional 

de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por 
Instituição de Educação Superior Estrangeira (Re-
valida), para dispor sobre a contratação de médico 

brasileiro graduado em instituição de educação 
superior estrangeira, mediante revalidação tempo-
rária e emergencial dos diplomas de graduação em 

medicina.

Bacelar 10/6/2020

PL nº 3.261/2020

Veda demissões dos trabalhadores da educação pú-
blica durante o período de emergência e calamidade 
de saúde pública conforme Decreto Legislativo nº 6 

de 20 de março de 2020.

Rogério 
Correia 10/6/2020
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PL nº 3.265/2020

Dispõe sobre o processo excepcional de elaboração 
das listas para indicação de reitores e de diretores 
de que tratam o Art. 16 da Lei nº 5.540, de 28 de no-
vembro de 1968, e o Art. 12 da Lei nº 11.892, de 29 de 
dezembro de 2008, durante o período da emergên-
cia de saúde pública de importância internacional 

decorrente da pandemia da Covid-19, de que trata a 
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Perpétua 
Almeida 10/6/2020

PL nº 3.273/2020 Acrescenta o art. 6º-E a Lei nº 13.979, de 6 de feve-
reiro de 2020. 

Marcelo 
Freixo 12/6/2020

PL nº 3.281/2020

Estimula a conversão do contrato de aprendiza-
gem em contrato de emprego durante o período 

de decretação de emergência de saúde pública de 
importância internacional Covid-19 e permite a pror-

rogação dos contratos nas instituições públicas.

Benes 
Leocádio 15/6/2020

PL nº 3.309/2020

Acrescenta inciso XI ao art. 4º da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, para incluir entre os 
deveres do Estado com a educação básica pública a 
distribuição de recursos educacionais com vistas a 
promover a equalização das oportunidades educa-

cionais.

Marreca 
Filho 15/6/2020

PL nº 3.312/2020

Altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943, 
para autorizar o usufruto de banco de horas aos 

profissionais da educação básica e aos docentes do 
ensino superior contratados em regime presencial 
que se encontrem em regime de teletrabalho mo-
tivado pela situação de emergência decorrente da 
pandemia por Covid-19, e dá outras providências.

Mário 
Heringer 15/6/2020

PL nº 3.322/2020
Altera a Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, 

para acrescentar o art. 1-A e seus § 1º, § 2º, § 3º, § 4º, 
§ 5º e § 6º. 

Alice 
Portugal 16/6/2020

PL nº 3.332/2020

Autoriza as instituições financeiras a disponibili-
zarem linha de crédito emergencial, observadas as 
mesmas condições previstas na Lei nº 13.999, de 18 

de maio de 2020 (“Pronampe”), para atendimento 
aos profissionais autônomos que realizam o trans-
porte de alunos para estabelecimentos escolares e 
universitários, a qual terá duração pelo mesmo pe-

ríodo que estiver em vigor o Decreto Legislativo nº 6, 
de 20 de março de 2020, e dá outras providências.

Abou Anni 16/6/2020

PL nº 3.360/2020

Altera o art. 4º da Lei nº 6.932, de 1981, para dispor 
sobre o valor da bolsa dos médicos-residentes e seu 
reajuste anual, bem como sobre auxílio-alimentação 
e auxílio-moradia concedidos a esses beneficiários.

Dra. Soraya 
Manato 17/6/2020
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PL nº 3.362/2020

Dispõe sobre a eliminação de pagamento mínimo 
para a amortização dos contratos de Fundo Fies 
iniciados a partir de 2018, sobre a suspensão das 
parcelas de amortização dos contratos de Fundo 

Fies iniciados até 2017 e de Programa Fies para be-
neficiários sem renda, e sobre a limitação das par-
celas de amortização dos contratos de Fundo Fies 
iniciados até 2017 e de Programa Fies a 30% (trinta 
por cento) da renda dos beneficiários. Explicação: 

Altera a Lei nº 10.260, de 2001.

João Daniel 17/6/2020

PL nº 3.367/2020

Autoriza o poder executivo a conceder auxílio 
financeiro temporário aos agricultores familiares 
e garante os recursos para compra da Agricultura 
Familiar através dos programas de Alimentação 
Escolar e PAA do produtor familiar no período de 

emergência reconhecido pelo Decreto Legislativo 
nº 6, de 20 de março de 2020.

Reginaldo 
Lopes 17/6/2020

PL nº 3.377/2020

Torna obrigatória a testagem periódica de profes-
sores e profissionais de escolas públicas e privadas 

para detecção da doença Covid-19, como medida 
de controle da pandemia do novo coronavírus e dá 

outras providências.

Sergio 
Vidigal 17/6/2020

PL nº 3.419/2020

Acrescenta parágrafo único ao artigo 5º da Lei 
9.879/99, assegurando aos alunos inadimplentes, o 
direito à renovação da matrícula, por dois anos após 
cessar os efeitos do Estado de Calamidade Pública, 

e dá outras providências. 

Orlando 
Silva 18/6/2020

PL nº 3.422/2020

Concede autorização para empréstimo de mate-
rial de informática ocioso das escolas de ensino 

fundamental e médio da rede pública e gratuidade 
de internet para alunos de baixa renda, onde for 

adotado o sistema de aulas não presenciais.

Lauriete 18/6/2020

PL nº 3.450/2020

Aumenta as penas e considera como crime 
hediondo os crimes de corrupção passiva e ativa, 

previstos no Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 – Código 
Penal –, e os crimes previstos na Lei nº 8.666, de 

1993, quando suas práticas estiverem relacionadas 
às ações, programas e contratos nas áreas de saúde 

e educação. Explicação: Altera a Lei nº 8.072, de 
1990.

Edilázio 
Júnior 22/6/2020

PDL nº 305/2020

Altera a redação do art. 1º, da Portaria nº 544/2020, 
de 17 de junho de 2020, do Ministério da Educa-
ção, que “dispõe sobre a substituição das aulas 

presenciais por aulas em meios digitais, enquanto 
durar a situação de pandemia do novo coronavírus 
– Covid-19, e revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 

de março de 2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e 
nº 473, de 12 de maio de 2020”.

Célio 
Studart 23/6/2020
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PL nº 3.465/2020

Cria o Programa Nacional de Modernização da 
Educação Pública e concede incentivos fiscais para 
projetos relacionados à inclusão digital e melhoria 

da educação pública. 

Aureo 
Ribeiro 23/6/2020

PL nº 3.477/2020

Dispõe sobre a garantia de acesso à internet, com 
fins educacionais, aos alunos e professores da 

educação básica pública. Explicação: Altera as Leis 
nº 9.998 de 2000 e 9.472 de 1997.

Idilvan 
Alencar 23/6/2020

PL nº 3.482/2020
Institui o Programa Emergencial de Aquisição de 

Equipamentos de Informática para Professores da 
Educação Básica e dá outras providências.

André 
Figueiredo 24/6/2020

PL nº 3.483/2020 Dispõe sobre o retorno das aulas e atividades esco-
lares e dá outras providências.

Alexandre 
Frota 24/6/2020

PL nº 3.499/2020

Estabelece a possibilidade de realização de estágio 
supervisionado do curso de Psicologia em aten-

dimento a profissionais de saúde que estejam 
atuando no tratamento de pessoas contaminadas 

pelo novo coronavírus.

Rogério 
Peninha 

Mendonça 
24/6/2020

PL nº 3.527/2020

Dispõe sobre a garantia de acesso à internet aos 
estudantes das universidades federais e da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica.

Danilo 
Cabral 26/6/2020

PL nº 3.551/2020

Dispõe sobre ações emergenciais para o Covid-19 
no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola – 
PDDE, de que trata a Lei nº 11.947, de 2009, devido 
ao estado de calamidade pública reconhecido pelo 
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

Idilvan 
Alencar 30/6/2020

PL nº 3.589/2020

Altera dispositivo à Lei 11.788, de 25 de setembro 
de 2008 que “Dispõe sobre o estágio de estudantes; 

altera a redação do art. 428 da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996; revoga as Leis nos 6.494, 
de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março 

de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6º da Medida 

Provisória nº 2.164-41, de 24 de agosto de 2001; e dá 
outras providências”. 

Uldurico 
Junior 1º/7/2020

PL nº 3.601/2020

Altera de forma excepcional a Lei nº 9.870/99, para 
garantir o direito de rematrícula ou renovação de 

matrícula aos alunos das instituições de ensino pri-
vadas até o ano de 2022, na forma que estabelece.

Pompeo de 
Mattos 2/7/2020

PL nº 3.619/2020

Acrescenta o parágrafo único ao art. 246, do 
Decreto Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1948 

(Código Penal), tornar atípico o crime de abandono 
intelectual durante período de calamidade pública 

decorrente de pandemia.

Paula 
Belmonte 2/7/2020
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PL nº 3.643/2020

Dispõe sobre a ampliação valores do benefício de 
abatimento do saldo devedor dos arts. 6º-B e 6º-F da 
Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, e sua extensão 
desse benefício a todos os profissionais de saúde 
que trabalhem durante o período de calamidade 

pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, 
de 20 de março de 2020.

Rose 
Modesto 3/7/2020

PL nº 3.658/2020

Acrescenta o inciso I ao parágrafo 2º do art. 5 da 
Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000, que assegura 
recursos para contratação de serviços de acesso à 

internet a estudantes da rede pública. 

Márcio 
Jerry 6/7/2020

PL nº 3.699/2020

Acrescenta o § 14 ao art. 2º da Lei nº 13.982, de 
2 de abril de 2020, e o inciso XV ao art. 5º da Lei 

nº 9.998, de 17 de agosto de 2000, para dispor 
sobre a distribuição gratuita de equipamentos de 
informática destinados ao uso educacional para 
alunos das escolas das redes públicas de ensino 

federal, estadual, distrital, municipal ou das escolas 
sem fins lucrativos de atendimento a pessoas com 

deficiência, durante o período de enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância inter-

nacional decorrente do coronavírus (Covid-19). 

Zé Neto 8/7/2020

PL nº 3.704/2020

Obriga a realização do teste tipo RT-PCR para 
diagnosticar se professores e funcionários estão 
infectados com o coronavírus (Covid-19), antes do 
reinício de suas atividades escolares e dá outras 

providências.

Eduardo 
Costa 8/7/2020

PL nº 3.708/2020
Prorroga o encerramento dos contratos de estágios 

até 31 de dezembro de 2020, acrescentando o art. 
18-A à Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.

Pompeo de 
Mattos 8/7/2020

PDL nº 327/2020 Susta parcialmente os efeitos da Portaria do Minis-
tério da Educação nº 544, de 16 de junho de 2020.

Tereza 
Nelma 13/7/2020

PL nº 3.758/2020

Altera a Lei 12.858, de 9 de setembro de 2013, para 
destinar recursos adicionais do Fundo Social aos 
entes federativos para cumprimento da meta 5 do 

Plano Nacional de Educação PNE.

Leônidas 
Cristino 13/7/2020

PL nº 3.775/2020 Institui o Programa de Apoio à Formação Médica. Hildo 
Rocha 14/7/2020

PL nº 3.815/2020 Dispõe sobre o Auxílio Inclusão Digital. Tereza 
Nelma 15/7/2020

PL nº 3.836/2020

Cria a bolsa de estudos emergencial para cursos 
superiores, com o objetivo de mitigar os efeitos 
da inadimplência nas mensalidades em razão da 

pandemia de Covid-19.

Alencar 
Santana 

Braga
16/7/2020
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PL nº 3.847/2020

Acrescenta o § 12 ao art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, para dispor sobre as condições 

para a realização de atividades pedagógicas durante 
a vigência da Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional – ESPIN decorrente do novo 
coronavírus (SARS-CoV-2).

Frei 
Anastacio 

Ribeiro
17/7/2020

PL nº 3.848/2020

Assegura aos profissionais autônomos de trans-
porte escolar de pessoas, enquanto perdurar o es-

tado de calamidade pública decorrente da pandemia 
da Covid-19, reconhecido pelo Decreto Legislativo 

nº 6, de 20 de março de 2020, o direito à suspensão 
temporária da cobrança de prestações relativas 

a contrato de financiamento de veículos automo-
tores utilizados no exercício da referida atividade 

profissional.

Celso 
Maldaner 17/7/2020

PL nº 3.865/2020

Dispõe sobre a oferta de vagas de financiamento 
estudantil do Fies para 2020 e 2021, e sobre a 

revogação das isenções de rendimentos auferidos 
nas aplicações ou operações financeiras de renda 
fixa ou de renda variável previstas no art. 3º da Lei 

nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, e no art. 90 da 
Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015, para os fundos 

de investimento, títulos de crédito e ações adqui-
ridos a partir de 1º de janeiro de 2021. Explicação: 

Altera a Lei nº 10.260, de 2001.

Moses 
Rodrigues 20/7/2020

PL nº 3.901/2020

Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para 
estabelecer medida voltada a inibir a transmissão 

do coronavírus (Covid-19) nos estabelecimentos de 
ensino.

Renildo 
Calheiros 22/7/2020

PL nº 3.905/2020

Altera a Lei nº Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
que “Dispõe sobre as medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância in-
ternacional decorrente do coronavírus responsável 
pelo surto de 2019”, para permitir a prorrogação dos 

contratos de estágio.

José 
Medeiros 22/7/2020

PL nº 3.936/2020

Dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao 
setor do transporte coletivo escolar e de turismo 

a serem adotadas durante o estado de calamidade 
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6 de 

20 de março de 2020. 

Helder 
Salomão 27/7/2020

PL nº 3.960/2020

Isenta dos tributos federais os smartphones, 
tablets, notebooks, computadores pessoais e 

modems adquiridos por estudantes regularmente 
matriculados em instituições públicas de ensino 
e professores em exercício, enquanto perdurar o 

Estado de Calamidade Pública decretado em virtude 
da pandemia da Covid-19.

Fabio Reis 28/7/2020
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PL nº 3.962/2020

Autoriza a cursar instituição de ensino superior o 
aluno aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio 
– Enem ou no vestibular sem concluir Ensino Médio 
no período da pandemia do coronavírus (Covid-19).

Camilo 
Capiberibe 28/7/2020

PL nº 3.964/2020

Acrescenta art. 6º-E à Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro 
de 2020, para conceder isenção das contribui-

ções sociais a cargo da empresa às instituições 
de ensino superior na modalidade presencial, nas 

condições que especifica, até o término do período 
de emergência de saúde pública de importância in-
ternacional decorrente do coronavírus SARS-CoV-2 

(Covid-19).

Luísa 
Canziani 28/7/2020

PL nº 3.967/2020

Dispõe sobre a doação de aparelhos eletrônicos e 
a disponibilização de material didático digital, bem 

como pacote de dados a estudantes da rede pública 
e privada da educação básica, fundamental, ensino 

médio, do ensino técnico e superior. Assim como 
disponibilização dos mesmos materiais para os 

professores. 

José 
Guimarães 29/7/2020

PL nº 3.984/2020

Autoriza as instituições financeiras a disponibili-
zarem linha de crédito emergencial, observadas as 
mesmas condições previstas na Lei nº 13.999, de 18 

de maio de 2020 (“Pronampe”), para atendimento 
aos profissionais autônomos motoristas de mobili-
dade urbana de aplicativos, taxistas e os que reali-
zam o transporte de alunos para estabelecimentos 
escolares e universitários, que tiveram a renda de-

clarada no ano de 2019, acima de R$28.000,00 (vinte 
e oito mil reais), a qual terá duração pelo mesmo 

período que estiver em vigor o Decreto Legislativo 
nº 6, de 20 de março de 2020.

Luizão 
Goulart 29/7/2020

PL nº 3.997/2020
Propõe medidas de garantia de acesso gratuito à 
internet em sítios de conteúdos governamentais 
oficiais, em especial a provedores de educação.

Laercio 
Oliveira 30/7/2020

PL nº 4.034/2020

Altera o artigo 3º da Lei 13.998/2020, para acrescen-
tar o parágrafo 4º, que estende o Auxílio Emergen-
cial para todos os pós-graduandos brasileiros pelo 
período que perdurar a pandemia de Covid-19, e dá 

outras providências. 

Orlando 
Silva 3/8/2020

PL nº 4.077/2020

Desonera do Imposto sobre Produtos Industriali-
zados – IPI, da Contribuição para os Programas de 
Integração Social e de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público – PIS/Pasep e da Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social – Cofins as 
aquisições de telefones celulares e equipamentos 
eletrônicos, realizadas por extensionistas rurais 

e professores da rede pública durante o reconhe-
cimento do estado de calamidade pública provo-
cado pelo coronavírus (Covid-19), nos termos que 

especifica.

Zé Silva 4/8/2020
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PDL nº 358/2020

Disciplina a relação de consumo nos contratos de 
prestação de serviços educacionais no contexto 

do estado de calamidade pública reconhecido pelo 
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

Maria 
Rosas 5/8/2020

PL nº 4.084/2020

Desonera do Imposto sobre Produtos Industriali-
zados – IPI, da Contribuição para os Programas de 
Integração Social e de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público – PIS/Pasep e da Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social – Cofins as 
aquisições de telefones celulares e equipamentos 
eletrônicos, realizadas por extensionistas rurais, 

professores e alunos da rede pública durante o 
reconhecimento do estado de calamidade pública 
provocado pelo coronavírus (Covid-19), nos termos 

que especifica.

Zé Silva 5/8/2020

PL nº 4.094/2020

Estabelece a desoneração de tributos federais 
sobre a aquisição, por professores e alunos para 

uso próprio, de telefones celulares e equipamentos 
eletrônicos durante o reconhecimento do estado 

de calamidade pública provocado pelo coronavírus 
(Covid-19), nos termos que especifica.

Celso 
Maldaner 5/8/2020

PLP nº 204/2020

Acrescenta parágrafo ao art. 8º da Lei Complemen-
tar nº 173, de 27 de maio de 2020, para permitir a 

contratação de pessoal selecionado em concurso 
público para instituição federal de ensino, homolo-
gado em data anterior à publicação da referida Lei 
Complementar, e a realização de concurso público 

e contratação de pessoal para instituição federal de 
ensino criada por lei a partir do ano de 2018.

Marília 
Arraes 5/8/2020

PL nº 4.135/2020

Dispõe sobre a doação de aparelhos eletrônicos do 
tipo tablets e a disponibilização de material didático 

digital e pacote de dados a estudantes da rede 
pública e privada da educação básica e do ensino 

superior 

Paulo 
Teixeira 10/8/2020

PL nº 4.138/2020

Dispõe sobre a concessão de renda emergencial a 
trabalhadores e trabalhadoras que prestam serviços 
de transporte escolar, em razão da emergência sani-

tária internacional decorrente do novo coronavírus 
(Covid-19).

Rejane Dias 11/8/2020

PL nº 4.152/2020
Dispõe sobre a gratuidade para estudantes no 

acesso a conteúdo educativo e informativo em sítio 
de internet mantido pelo Poder Público. 

Gildenemyr 11/8/2020

PL nº 4.154/2020

Dispõe sobre a abertura de linhas de crédito do 
BNDES para micro e pequenos empresários da 

educação básica e/ou conveniadas durante o estado 
de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 

Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

Luizão 
Goulart 11/8/2020
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PL nº 4.158/2020

Dispõe sobre a concessão de auxílio emergencial 
para os educadores(as) e/ou professores(as) infantis 
dos centros de educação infantil privada (CEI) e/ou 

conveniadas.

Luizão 
Goulart 11/8/2020

PL nº 4.160/2020

Autoriza as instituições financeiras a disponibili-
zarem linha de crédito emergencial, observadas 
as mesmas condições previstas na Lei nº 13.999, 

de 18 de maio de 2020 (“Pronampe”), para garantia 
de atendimento dos Centros de Educação Infantil 

(CEI) privada e/ou conveniadas, a qual terá duração 
pelo mesmo período que estiver em vigor o Decreto 

Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

Luizão 
Goulart 11/8/2020

PL nº 4.163/2020

Dispõe sobre a concessão de auxílio emergencial 
para os transportadores de alunos de estabeleci-

mentos escolares e universitários, bem como direito 
a suspensão do pagamento das prestações de 

financiamento de veículos automotores utilizados 
para o seu trabalho e renegociação de dívidas junto 

as instituições financeiras, a qual terá duração 
pelo mesmo período que estiver em vigor o Decreto 

Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

Luizão 
Goulart 11/8/2020

PL nº 4.165/2020

Dispõe sobre a concessão de auxílio emergencial 
para os profissionais autônomos motoristas de 
mobilidade urbana de aplicativos, taxistas e os 

transportadores de alunos de estabelecimentos 
escolares e universitários, que declararam renda no 

Imposto de Renda, exercício de 2019, com valores 
superiores a R$ 28.000,00, a qual terá duração pelo 

mesmo período que estiver em vigor o Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e dá outras 

providências.

Luizão 
Goulart 11/8/2020

PL nº 4.169/2020

Dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao 
setor de transporte escolar a serem adotadas du-

rante o estado de calamidade pública reconhecido 
pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 

2020; e dá outras providências.

Jerônimo 
Goergen 12/8/2020

PL nº 4.232/2020

Dispõe sobre o fornecimento de banda larga e de 
dispositivos necessários ao acesso à educação a 

distância, para a garantia de condições satisfatórias 
de aprendizagem dos estudantes das universidades 
federais e da Rede Federal de Educação Profissio-

nal, Científica e Tecnológica.

Camilo 
Capiberibe 17/8/2020

PL nº 4.235/2020

Suspende as prestações dos contratos de financia-
mento de veículos de transporte escolar e as ações 

de busca a apreensão por inadimplência durante 
o período de calamidade pública decorrente da 

Covid-19.

André 
Janones 17/8/2020
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PL nº 4.244/2020

Altera a Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020, para 
prorrogar os prazos exclusivamente para os siste-

mas de ensino privado até 31 de dezembro de 2020, 
a fim de celebrar os acordos de redução proporcio-
nal de jornada e de salário e de suspensão temporá-

ria do contrato de trabalho.

Zé Vitor 18/8/2020

PL nº 4.261/2020

Dispõe sobre auxílio emergencial a motoristas e 
monitores, que exerçam atividade de transporte es-
colar, em razão da emergência sanitária decorrente 

do novo coronavírus (Covid-19).

Aline 
Gurgel 19/8/2020

PL nº 4.263/2020

Dispõe sobre a concessão de auxílio financeiro aos 
profissionais do transporte escolar e de turismo em 

razão do enfrentamento da emergência de saúde 
pública decorrente da pandemia da Covid-19.

Aureo 
Ribeiro 19/8/2020

PL nº 4.296/2020

Estabelece a suspensão do pagamento de financia-
mento de veículos adquiridos por transportadores 
escolares durante o período de calamidade pública 

em saúde decretada em razão da pandemia de 
Covid-19, por meio do Decreto Legislativo nº 6, de 20 

de março de 2020

Alencar 
Santana 

Braga
20/8/2020

PL nº 4.312/2020
Altera a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, para 

incluir os profissionais do transporte escolar entre 
os beneficiários do auxílio emergencial.

Lincoln 
Portela 21/8/2020

PDL nº 377/2020

Altera a Portaria nº 544, de 16 de junho de 2020, do 
Ministério da Educação, que dispõe sobre a subs-
tituição das aulas presenciais por aulas em meios 

digitais, enquanto durar a situação de pandemia do 
novo coronavírus – Covid-19, e revoga as Portarias 

do MEC nº 343, de 17 de março de 2020, nº 345, de 19 
de março de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 2020.

Professor 
Joziel 24/8/2020

PL nº 4.321/2020

Dispõe sobre a transferência de recursos e saldos 
financeiros do auxílio financeiro, aos estados, ao 

Distrito Federal e aos municípios, provenientes de 
repasses federais de que trata a Lei Complementar 

nº 173, de 27 de maio de 2020, para o enfrentamento 
a pandemia do coronavírus – Covid-19 nas escolas 

públicas.

Rejane Dias 24/8/2020

PL nº 4.323/2020

Cria a auxílio emergencial para estudantes de baixa 
renda das instituições públicas de ensino superior 
e de Educação Profissional, Científica e Tecnoló-

gica, durante a pandemia de Covid-19, para fins de 
dar condições de permanência dos estudantes na 

educação superior pública

Gonzaga 
Patriota 24/8/2020
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Proposição Ementa Autor Data

PL nº 4.348/2020

Acrescenta artigo à Lei nº 9.870, de 1999, dispondo 
sobre a redução de 20% (vinte por cento) no valor 
das parcelas mensais das instituições de educa-

ção superior da rede privada durante o período de 
suspensão das atividades pedagógicas presenciais 
em decorrência da adoção de medidas de enfrenta-
mento da emergência de saúde pública, previstas na 

Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Bacelar 25/8/2020

PL nº 4.356/2020

Institui compensação financeira extraordinária 
destinada a apoiar o setor do transporte escolar, no 
âmbito do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março 

de 2020, e dá outras providências.

Danrlei 
de Deus 

Hinterholz
26/8/2020

PL nº 4.362/2020

Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
para assegurar o pagamento aos contratados para 

prestação de serviço de transporte escolar de 
alunos da rede pública o pagamento de quantia 

equivalente a 50% (cinquenta por cento) do preço 
mensal ajustado.

Frei 
Anastacio 

Ribeiro
26/8/2020

PL nº 4.383/2020

Dispõe sobre o fornecimento de banda larga e de 
dispositivos necessários ao acesso à educação, 
para a garantia de condições de aprendizagem 

dos estudantes das comunidades quilombolas e 
indígenas.

Valmir 
Assunção 27/8/2020

PL nº 4.394/2020
Institui o Programa Banda Larga Estudantil, e dá ou-
tras providências. Explicação: Altera a Lei nº 5.537, 

de 1968.

Evair Vieira 
de Melo 28/8/2020
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