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Notícias

O Governo Federal, Estados, Municípios e o Distrito Federal estão a adotar inúmeras de medidas, preventivas e 
corretivas, ao enfrentamento da emergência de saúde pública ocasionada pela pandemia “do novo coronavírus”, 
objetivando cessar ou restringir a circulação e aglomeração de pessoas, de forma concomitante e em um mesmo 
ambiente ou local, bem como o contato em significativa ou potencializada estala entre elas – tudo para o fim de 
prevenir e controlar a disseminação desse vírus em ambiente eminentemente propulsor de contato significativo em 
razão da própria natureza da atividade desenvolvida e do número de pessoas que se verifica transitando em estabe-
lecimentos comerciais.

E, tendo em vista essa enormidade de atos que todos os dias são publicados, bem como as proposições de deputa-
dos e senadores, entendemos por destacar àquelas que reputamos mais significativas de conhecimento às empre-
sas associadas da ADEMI-DF. Assim, vejamos: 

DAS PRINCIPAIS LEIS, DECRETOS E PORTARIAS
AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA

Lei nº 13.979, de 6.2.2020, publicada no DOU de 
7.2.2020, com várias alterações posteriores.

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emer-
gência de saúde pública de importância internacional de-
corrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.

Comentários: A Lei prevê medidas de combate ao novo coronavírus e regulamenta a entrada de pessoas com 
suspeita de contaminação no país. É importante registrar que referida lei sofreu diversas alterações e acréscimos 
provenientes de ajustes processados por normas editadas a posteriori, através de Medidas Provisórias, nas quais 
buscam melhorar o alcance com as necessidades de adequação a pandemia do COVI.19. 
A referida Lei foi regulamentada pelo Decreto nº 10.282, de 20.3.2020, conforme adiante mencionado. 

Medida Provisória nº 925, de 18.3.2020, publicada no 
DOU de 19.3.2020.

Dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil 
brasileira em razão da pandemia da covid-19.

Comentários: Essa foi a primeira medida adotada, cujo foco foi a aviação civil brasileira, resumindo-se no seguinte: 
flexibilização no pagamento dos contratos de concessões de aeroportos celebrados pelo Governo Federal, per-
mitido o pagamento até 18/12/20; estabelecendo o prazo para reembolso de compra das passagens aéreas de 12 
meses, observadas as regras de serviço contratado e mantida a assistência material definidas na regulamentação 
vigente; e, isentar os consumidores das penalidades contratuais para aqueles que aceitarem a conversão dos va-
lores desembolsados em créditos para utilização futura.
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Medida Provisória nº 926, de 20.3.2020, publicada no 
DOU de 20.3.2020 - Edição extra.

Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para 
dispor sobre procedimentos para aquisição de bens, 
serviços e insumos destinados ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacio-
nal decorrente do coronavírus.

Comentários: A norma busca dar velocidade nas medidas de logísticas ao enfrentamento da pandemia, deixando 
claro que os casos de dispensa de licitação incluem a contratação de serviços de engenharia, uma vez que pode ser 
demandado ao SUS a construção ou modificação de estruturas físicas para atendimento da situação emergencial 
de saúde pública. 

A Medida Provisória nº 926/2020 é cristalina ao determinar que as medidas de enfrentamento previstas em seu 
texto deverão resguardar o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais. E, em seu art. 
4º, determina que é dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos 
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do corona-
vírus de que trata esta Lei.  E, o Decreto nº 10.282/2020 estabelece, dentre outros, que são consideradas essenciais 
as atividades acessórias, de suporte e a disponibilização dos insumos necessários à cadeia produtiva relativas ao 
exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais.

Medida Provisória nº 927, de 22.3.2020, publicada no 
DOU de 22.3.2020 - Edição extra – L.

Dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamen-
to 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 internacio-
nal decorrente do coronavírus (covid-19), e dá outras 
providências.

Comentários: A medida provisória traz algumas alterações relevantes na vida atual das empresas e trabalhado-
res, estabelecendo: o teletrabalho, a antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, o aprovei-
tamento e a antecipação de feriados, o banco de horas, a suspensão de exigências administrativas em segurança 
e saúde do trabalho, o direcionamento do trabalhador para qualificação e o diferimento do recolhimento do FGTS. 
Vejamos:

 √ Teletrabalho 
O empregador poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, o trabalho re-
moto ou outro tipo de trabalho a distância e determinar o retorno ao regime de trabalho presencial, independen-
temente da existência de acordos individuais ou coletivos, dispensado o registro prévio da alteração no contrato 
individual de trabalho. Comunicação prévia de 48hs, por escrito ou meio eletrônico. 

 √ Férias Individuais e Coletivas
O empregador informará ao empregado sobre a antecipação de suas férias com antecedência de, no mínimo, 48 
horas, por escrito ou por meio eletrônico, com a indicação do período a ser gozado pelo empregado.

A concessão das férias individuais deve obedecer os seguintes critérios:

• Período mínimo de 5 dias corridos;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm
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• Poderão ser concedidas mesmo que o período aquisitivo não tenha sido completado;
• Poderão ser antecipadas para períodos aquisitivos futuros, mediante acordo individual escrito;
• O pagamento das férias poderá ser feito até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo;
• O pagamento de 1/3 adicional de férias poderá ser pago após a concessão das férias, desde que seja paga 

até o dia 20 de dezembro.

O empregador poderá conceder férias coletivas e deverá notificar o conjunto de empregados afetados com ante-
cedência de, no mínimo, 48 horas, não aplicáveis o limite máximo de períodos anuais e o limite mínimo de dias 
corridos previstos na CLT.

A concessão das férias coletivas não precisa ser comunicada ao Ministério da Economia ou ao sindicato da ca-
tegoria.

 √ Antecipação da Folga dos Feriados
Os empregadores poderão antecipar o gozo de feriados não religiosos federais, estaduais, distritais e municipais 
e deverão notificar, por escrito ou por meio eletrônico, o conjunto de empregados beneficiados com antecedên-
cia de, no mínimo, 48 horas, mediante indicação expressa dos feriados aproveitados.
O aproveitamento de feriados religiosos (que também poderão ser utilizados para compensação do saldo em 
banco de horas) dependerá de concordância do empregado, mediante manifestação em acordo individual escrito.

 √ Banco de Horas
 Ficam autorizadas a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição de regime especial de com-
pensação de jornada, por meio de banco de horas, em favor do empregador ou do empregado, estabelecido por 
meio de acordo coletivo ou individual formal, para a compensação no prazo de até 18 meses, contado da data de 
encerramento do estado de calamidade pública.

 √ Negociação Individual 
Durante o período de calamidade, o empregado e empregador poderão celebrar acordo individual escrito, versan-
do sobre alterações do contrato de trabalho, com prevalência sobre as normas coletivas e legais. Em qualquer 
caso, a negociação individual deverá considerar a permanência do vínculo de emprego e respeitar os limites es-
tabelecidos na Constituição. O acordo não poderá versar sobre: (1) indenização rescisória; (2) FGTS; (3) salário 
mínimo; (4) 13º salário; (5) segurança do trabalho; (vi) duração do trabalho; (7) dentre outros. 
 

 √ Suspensão das Exigências Administrativas em Segurança e Saúde no Trabalho 
Fica suspensa a obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, 
exceto dos exames demissionais.
Os exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares poderão ser feitos no prazo de 60 dias contado da 
data de encerramento do estado de calamidade pública, ou por prazo inferior, na hipótese de o médico coorde-
nador de PCMSO considerar que a prorrogação representa risco para a saúde do empregado.
O exame demissional poderá ser dispensado caso o exame médico ocupacional mais recente tenha sido realiza-
do há menos de 180 dias.
A CIPA poderá ser mantida até o encerramento do estado de calamidade pública e os processos eleitorais em 
curso poderão ser suspensos. 
 

 √ Recolhimento Diferenciado do FGTS
 Independentemente do número de empregados, regime de tributação, natureza jurídica, ramo de atividade ou 
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de adesão prévia, fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos empregadores, referente às com-
petências:

• março/2020 – com vencimento em abril/2020;
• abril/2020 – com vencimento em maio/2020; e,
• maio/2020 – com vencimento junho/2020.

O recolhimento das competências de março, abril e maio de 2020 poderá ser realizado de forma parcelada (em 
até 6 parcelas) a contar de julho/2020, sem a incidência da atualização, da multa e dos encargos previstos no 
art. 22 da Lei 8.036/1990.

Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, a suspensão ficará resolvida e o empregador ficará obrigado a 
recolher os valores correspondentes (sem multa e juros) no prazo legal e ao depósito da multa de 40% do saldo 
do FGTS.

 √ Autos de Infração – Suspensão dos Prazos Para Apresentação de Defesa
A partir de 22/03/2020, ficam suspensos os prazos processuais para apresentação de defesa e recurso no âmbito 
de processos administrativos originados a partir de autos de infração trabalhistas e notificações de débito de 
FGTS.

Os Auditores Fiscais do Trabalho do Ministério da Economia atuarão de maneira orientadora, exceto quanto às 
seguintes irregularidades:

• falta de registro de empregado, a partir de denúncias;
• situações de grave e iminente risco, somente para as irregularidades imediatamente relacionadas à configu-

ração da situação;
• ocorrência de acidente de trabalho fatal apurado por meio de procedimento fiscal de análise de acidente, 

somente para as irregularidades imediatamente relacionadas às causas do acidente; e
• trabalho em condições análogas às de escravo ou trabalho infantil.
 

 √ Prorrogação Automática dos Acordos e convenção coletiva
Os acordos e as convenções coletivas vencidos ou vincendos, no prazo de 180 dias, contado da data de entrada 
em vigor da Medida Provisória 927/2020, poderão ser prorrogados, a critério do empregador, pelo prazo de 90 
dias, após o termo final deste prazo.

Medida Provisória nº 928, de 23.3.2020, publicada no 
DOU de 23.3.2020 - Edição extra – C.

Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emer-
gência de saúde pública de importância internacional de-
corrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, 
e revoga o art. 18 da Medida Provisória nº 927, de 22 de 
março de 2020.

Comentários: A medida provisória estabelece prioridade no acesso de informações relacionadas ao enfrentamento 
da emergência de saúde pública;  que não correrão os prazos processuais em desfavor dos acusados e entes priva-
dos processados em processos administrativos, enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto 
Legislativo nº 6/2020; e, revoga o art. 18 da Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020, da qual tratava da 
polêmica suspensão do contrato de trabalho, por 4 (quatro) meses.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv928.htm
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PORTARIA RFB 543/2020, artigos 6º e 7º.  
SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS PERANTE A 
RFB ATÉ 29/05/2020 E PROCEDIMENTOS DE COBRAN-
ÇAS DIVERSOS. 

PORTARIA CONJUNTA RFB/PGFN 541, 20/03/2020   
PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA PEDIDOS DE PARCE-
LAMENTO DE DÍVIDA COM A FAZENDA NACIONAL ATÉ 
31/12/2020.

PORTARIA CONJUNTA RFB/PGFN 555, 23/03/2020 

PRORROGAÇÃO DA VALIDADE DAS CERTIDÕES NEGA-
TIVAS de débitos relativos a créditos tributários federais 
e à Dívida Ativa da União – CND e das CERTIDÕES POSI-
TIVAS COM EFEITOS DE NEGATIVAS

Comentários: Ficam prorrogadas por 90 dias as certidões válidas em 24/03/2020.

PROVIMENTO 94, 28/03/2020 - CNJ

Dispõe sobre o funcionamento das unidades de registro 
de imóveis nas localidades onde foram decretados regi-
me de quarentena pelo sistema de plantão presencial e 
à distância e regula procedimentos especiais. A validade 
deste Provimento é até 30 de abril de 2020, prorrogá-
vel por ato do Corregedor Nacional de Justiça enquanto 
subsistir a situação excepcional que levou à sua edição.   

Comentários: Determina aos serviços de registro situados nas localidades em que tenham sido decretadas me-
didas de quarentena por autoridades sanitárias, consistente em restrição de atividades, com suspensão de aten-
dimento presencial ao público em estabelecimentos prestadores de serviços, ou limitação da circulação de pes-
soas, o atendimento aos usuários do serviço delegado de registro de imóveis será feito em todos os dias úteis, 
preferencialmente por regime de plantão à distância, cabendo à Corregedoria do DF (no caso) regulamentar o seu 
funcionamento de tais cartórios. Estabelece, também, que o serviço de registro deve manter a continuidade e o seu 
funcionamento é obrigatório. Nos locais onde não for possível a imediata implantação do atendimento à distância e 
até que isso se efetive, excepcionalmente deverá ser adotado o atendimento presencial, observando-se os cuida-
dos determinados pelas autoridades sanitárias para os serviços essenciais e as da Corregedoria de Justiça do DF.   

PROTOCOLO DE DOCUMENTO EM CARTÓRIO DE IMÓVEIS DO DF 
Inicialmente, foi orientado que o próprio usuário poderia digitalizar o documento e protocolá-lo no cartório de 
imóveis usando a plataforma eRIDFT. Após o registro de tentativa de fraude, com a remessa de um contrato falso, 
foi baixado o Provimento 94 e, em decorrência dele, novos procedimentos para o protocolo de documentos:

•   Usuário agenda e comparece em cartório de notas do Distrito Federal. 
o Para agendar, acesse a lista de cartórios em www.tjdft.jus.br/informacoes/extrajudicial/serventias-extraju-
diciais 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm
http://www.tjdft.jus.br/informacoes/extrajudicial/serventias-extrajudiciais
http://www.tjdft.jus.br/informacoes/extrajudicial/serventias-extrajudiciais
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•   Usuário apresenta ao cartório de notas:
o o documento particular (cédula bancária, instrumento de contrato de financiamento etc);
o a guia de ITBI paga (dispensada quando no instrumento houver menção a essa guia, com indicação do 
número);
o a procuração dada ao gerente do banco (dispensada quando for cédula bancária);

•   Cartório de notas:
o reconhecerá a(s) firma(s);
o extrairá uma cópia do(s) documento(s);
o autenticará essa(s) cópia(s);
o digitalizará a cópia autenticada, gerando um único arquivo PDF para todos os documentos;
o assinará esse arquivo PDF (documento eletrônico) com certificado digital ICP-Brasil;
o encaminhará esse arquivo PDF assinado digitalmente ao usuário, por e-mail ou em pen-drive do usuário; 

•   Usuário ou o próprio cartório de notas (que quiser prestar o serviço adicional a seu cliente) acessará www.
registrodeimoveisdf.com.br e protocolará o documento assinado digitalmente no cartório de imóveis correspon-
dente.

•   Usuário acompanhará o andamento do título no mesmo site, acessará eventual exigência, cumprirá a exigência 
e, ao final, obterá uma cópia de matrícula em que constará o registro pretendido.

RELAÇÃO DE ALGUNS PROJETOS DE LEIS APRESENTADOS

Em conclusão, destacamos alguns Projetos de Leis com as suas matérias, apenas (não buscamos os respectivos 
andamentos e/ou publicações). Seguem os seus números e do que tratam: 

PL 1.035/2020 DF, do Deputado Distrital Roosevelt Vilela – Contratos de Locação – Direito de requerer o abati-
mento proporcional 

O referido Projeto de Lei, apenas e tão somente, assegura aos locatários de imóveis comerciais do DF o direito 
de requererem abatimento do valor da locação, proporcional aos dias em que interromperam ou cessaram o fun-
cionamento em razão das medidas de enfrentamento à pandemia. 

No entanto, é de se mencionar que a pandemia do coronavírus é, por óbvio, caracterizada por caso fortuito e 
força maior. E, desta forma, o Código Civil, em seus artigos 478 e 479, e a Lei do Inquilinato já sinalizam quanto 
à possibilidade de readequação dos alugueres quando se tornarem excessivamente onerosos, com extrema van-
tagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, podendo, inclusive, se verificar 
a resolução da contratação. 

Evidentemente que nenhuma das partes contratantes deve pretender o desequilíbrio da contratação e muito 
menos a sua resolução, agora, é necessário que se enfrente essa questão se analisando caso a caso e sempre 

http://www.registrodeimoveisdf.com.br
http://www.registrodeimoveisdf.com.br
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dentro da boa-fé objetiva, da transparência, da efetiva comprovação do dano que reclama e do equilíbrio entre 
direitos e obrigações. A pandemia do coronavírus – situação temporária – criará dificuldades e impedimentos a 
todos enquanto perdurar, de forma relevante, os seus efeitos.   

PL 884/2020, do Senador Weverton (PDT/MA)

Estabelece a suspensão do pagamento de aluguéis pelo prazo de 90 (noventa) dias, em razão da pandemia do 
coronavírus. 

O PL sugere que a União assuma os pagamentos de todos os aluguéis inclusive de pessoas físicas, desde que 
o proprietário não tenha patrimônio superior a R$ 2.500.000,00 em seu IR e que os aluguéis não ultrapassem o 
valor de R$ 5.000,00.

PL 1024/2020, do Poder Executivo, apresentado em 25/03/2020

Altera a Lei nº 5.194/66, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo. 

Altera as regras de registro profissional de engenheiros e firmas nos conselhos regionais (Crea) para facilitar a 
contratação de estrangeiros. De acordo com a proposta os conselhos não poderão mais vetar a contratação de 
engenheiros estrangeiros com base no interesse nacional e nas condições do mercado de trabalho, como é pre-
visto hoje na lei.
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