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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,2 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 

2 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 13.485/20173 (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 

3 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 indefinida4 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,5 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.

4 “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)

5 “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.”



ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL
NO COMBATE À COVID-19 20

O problema é ainda mais grave em municípios que instituíram fundos previ-

denciários em processos de segregação de massas,6 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 Infor-

mações Previdenciárias e Repasses (DIPR) referentes a 9497 RPPS, no mês de feve-

reiro 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 investimen-

tos 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 

6 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”.

7 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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soma das contribuições do ente, dos segurados e beneficiários (AQUINO e LIMA, 2019). 

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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