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(a) AMBITO FEDERAL 

 

PORTARIA MF n.º 201, publicado 11/05/2020 

 

Em 11/05/2020, foi editada a Portaria MF n.º 201, o qual prorroga os prazos de vencimento de 

parcelas mensais relativas aos programas de parcelamento administrados pela Secretaria Especial 

da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), em 

decorrência da pandemia causada pelo Coronavírus 2019 (Covid-19). 

 

A referida postergação dos vencimentos não se aplica aos parcelamentos de tributos apurados na 

forma do Simples Nacional, bem como não afasta a incidência de juros, na forma prevista na 

respectiva lei de regência do parcelamento. 

 

Dessa forma, os vencimentos das parcelas dos programas de parcelamento ficam prorrogados até 

o último dia útil do mês: (i) de agosto de 2020, para as parcelas com vencimento em maio de 2020; 

(ii) de outubro de 2020, para as parcelas com vencimento em junho de 2020; e (iii) de dezembro de 

2020, para as parcelas com vencimento em julho de 2020. 
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 QUAIS AS MELHORES MEDIDAS A SEREM APLICADAS NO PERÍODO DE COVID-19 E COMO FICA 

O PAGAMENTO DO AVISO PRÉVIO NESTE PERÍODO DE PANDEMIA  – 22 de maio de 2020. 

(https://www.megajuridico.com/quais-as-melhores-medidas-a-serem-aplicada-no-periodo-de-

covid-19-e-como-fica-o-pagamento-do-aviso-previo-neste-periodo-de-pandemia/ ) 

 

Com a edição da MP 936/2020 foi autorizado que as empresas negociassem com os 

trabalhadores, via acordo individual, a redução de jornada e de salário e, até mesmo, a 

suspensão temporária dos contratos de trabalho, em razão do estado de calamidade decorrente 

da pandemia causada pela Covid-19. 

Na forma prevista na referida medida provisória, corroborada inclusive pelo STF no julgamento 

da liminar da ADI 6363, basta que a empresa celebre acordo com o trabalhador sobre a 

necessidade de redução de jornada e salário indicando o percentual a ser reduzido, ou, então, 

o período de suspensão do contrato de trabalho, prevendo período estabilitário de acordo com 

o prazo em que houve a redução da jornada e salário e/ou a suspensão temporária do contrato 

de trabalho. 

Muitas foram as discussões acerca do tema, ou seja, a celebração de acordo individual para 

alterações tão importantes do contrato de trabalho, ao invés de celebração via acordo coletivo 

com a participação dos sindicatos profissionais. Entrementes, restou definido no julgamento da 

liminar que basta a comunicação ao sindicato profissional dos acordos celebrados para que este 

se manifeste e proponha negociação coletiva ser entender pertinente. 

De mais a mais, a redução de jornada e de salário constante da MP 936/2020 traz os percentuais 

e prazo máximo para sua ocorrência, quais sejam: redução de 25%, 50% e 70% dos salários dos 

trabalhadores pelo prazo máximo de 90 dias, sendo que o trabalhador terá estabilidade no 

emprego após cessada a redução de jornada e de salário pelo mesmo período em que teve a 

redução de jornada e salário. 

A suspensão contratual constante da MP 936/2020 pode ser de até 60 dias, devendo ser 

mantidos todos os benefícios pagos pelo empregador, tais como, vale alimentação, seguro 

saúde, auxilio creche, auxilio funeral, previdência privada, entre outros, existindo também a 

https://www.megajuridico.com/quais-as-melhores-medidas-a-serem-aplicada-no-periodo-de-covid-19-e-como-fica-o-pagamento-do-aviso-previo-neste-periodo-de-pandemia/
https://www.megajuridico.com/quais-as-melhores-medidas-a-serem-aplicada-no-periodo-de-covid-19-e-como-fica-o-pagamento-do-aviso-previo-neste-periodo-de-pandemia/
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previsão de estabilidade no emprego após cessada a suspensão do contrato pelo mesmo 

período de duração da suspensão do contrato de trabalho. 

O banco de horas previsto no artigo 14 da MP 927/2020, além de poder ser celebrado de forma 

individual, ainda possui compensação no prazo de 18 meses contado da data de encerramento 

do estado de calamidade pública, podendo prever também, por ausência de impeditivo legal, 

que as horas não compensadas sejam descontadas em caso de superado o prazo de 18 meses 

ou de rescisão do contrato de trabalho, especialmente se a rescisão for por iniciativa do 

trabalhador. 

 

A licença remunerada não está prevista na MP 936/2020, porém poderá ser concedida aos 

trabalhadores como uma saída para este período de pandemia. Embora na licença remunerada 

seja necessário o pagamento da remuneração integral do trabalho, se ela tiver duração de mais 

de 30 dias no curso do período aquisitivo o trabalhador perde o direito ao gozo de férias, 

conforme previsão expressa do artigo 133, III da CLT, ou seja, o trabalhador não terá o gozo de 

férias e a empresa não terá que pagar o abono relativo às férias. 

Assim sendo, caberá à empresa a opção pela melhor forma de reduzir os custos durante este 

período de crise, sendo a licença remunerada uma medida legal e econômica a longo prazo. 

Quanto ao aviso prévio, a questão trazida para análise diz respeito à existência de alguma saída 

ou validade jurídica para o não pagamento do aviso prévio aos empregados dispensados durante 

o período de pandemia. 

Com efeito, embora tenham sido publicadas Medidas Provisórias com o intuito de auxiliar os 

empregadores a manter os empregos durante o período de pandemia, em nenhuma delas houve 

autorização para não pagamento dos direitos trabalhistas, especialmente o aviso prévio. 

Ainda que haja previsão em convenção coletiva assinada pelos sindicatos da categoria, é ilícito 

à entidades sindicais celebrarem acordo ou convenção coletiva retirando direitos como o aviso 

prévio, o qual deverá ser de no mínimo 30 dias, conforme previsão expressa do artigo 611-B da 

CLT. 

É certo que existem entendimentos de que em caso de força maior não é devido o aviso prévio. 

Entretanto, o Colendo Tribunal Superior do Trabalho, no verbete sumular nº 44, possui 

entendimento consolidado de que o aviso prévio é devido inclusive no caso de cessação da 
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atividade, vejamos: “A cessação da atividade da empresa, com o pagamento da indenização, 

simples ou em dobro, não exclui, por si só, o direito do empregado ao aviso prévio”. 

Desta forma, com a finalidade de evitar passivos trabalhistas e indenizações inclusive por dano 

moral, havendo dispensa dos empregados todos os direitos trabalhistas deverão ser pagos na 

integralidade, tais como: saldo de salários, aviso prévio, 13º salários, férias acrescidas do abono 

constitucional, entre outros, podendo ser reduzida pela metade somente a multa do FGTS em 

caso de encerramento das atividades da empresa. 

 

 AUMENTO DE AÇÕES PARA SACAR FGTS ACENDE ALERTA NO GOVERNO – Se todos os trabalhadores 

puderem sacar até o limite de R$6.220 em situações de calamidade, as retiradas poderiam chegar a 

R$142,9 bilhões – 22 de maio de 2020. 

(https://noticias.r7.com/economia/aumento-de-acoes-para-sacar-fgts-acende-alerta-no-

governo-22052020 ) 

 

O crescente número de trabalhadores que têm acionado a Justiça para tentar sacar novos 

valores do FGTS em meio à pandemia acendeu o alerta no governo para o risco de 

sustentabilidade do Fundo. Também há receio de uma eventual necessidade de aporte de 

recursos por parte do Tesouro, caso haja multiplicação de decisões favoráveis às ações. 

Os pedidos se baseiam em decreto de 2004 que prevê saques de até R$ 6.220 em situações de 

calamidade pública provocadas por desastre natural. Com o país em calamidade pública 

reconhecida pelo Congresso, alguns juízes estão concedendo autorização imediata do saque, 

com a alegação de necessidade de uma "interpretação extensiva" do decreto "com base no 

princípio da razoabilidade". 

Se todos os trabalhadores puderem sacar até esse limite, as retiradas do FGTS poderiam chegar 

a R$ 142,9 bilhões, o que supera a disponibilidade imediata de recursos do fundo (cerca de R$ 

18 bilhões) e também a sua carteira de títulos públicos (cerca de R$ 80 bilhões) - que, neste caso, 

precisaria ser vendida, possivelmente com prejuízo aos trabalhadores. 

https://noticias.r7.com/economia/aumento-de-acoes-para-sacar-fgts-acende-alerta-no-governo-22052020
https://noticias.r7.com/economia/aumento-de-acoes-para-sacar-fgts-acende-alerta-no-governo-22052020
https://noticias.r7.com/economia/nova-liberacao-do-fgts-beneficiara-cerca-de-60-milhoes-de-contas-08042020
https://noticias.r7.com/economia/nova-liberacao-do-fgts-beneficiara-cerca-de-60-milhoes-de-contas-08042020
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A União precisaria aportar mais de R$ 30 bilhões para garantir todos os compromissos, num 

momento já de pressão sobre as contas. Isso acontece porque os recursos do fundo são fonte 

de financiamento para obras de infraestrutura ou até para a compra da casa própria. 

'Mérito' 

O diretor do Departamento de Gestão de Fundos do Ministério da Economia, Gustavo Tillmann, 

diz que o decreto de 2004 foi feito para situações específicas e locais, não para uma pandemia 

que é mundial. Além disso, ele ressalta que o saque de até R$ 1.045 já autorizado pela Medida 

Provisória 946 garante resgate integral para 70% dos trabalhadores. Serão aproximadamente 

R$ 34 bilhões. "Eu entendo o mérito de quem pede, mas não é compatível", afirma ele. 

A luz amarela acendeu também porque há iniciativas semelhantes no Congresso. Um projeto de 

lei do senador Confúcio Moura (MDB-RO) quer criar o "saque calamidade pública" para ser 

acessado por desempregados que ainda tenham recursos não sacados no FGTS. Os 

parlamentares também podem usar a própria MP encaminhada pelo governo para elevar o valor 

do saque permitido aos trabalhadores. 

Para o economista Pedro Nery, elevar o valor do saque neste momento não é uma política bem 

focalizada. "Mais interessante são os projetos que destinam o patrimônio líquido, que não 

pertence a ninguém, para garantir o pagamento de quem ganha menos", afirma. O patrimônio 

líquido do FGTS é formado basicamente por lucros de anos anteriores não distribuídos aos 

trabalhadores. 
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Legislação: 

 

• PROVIMENTO CSM Nº 2.559/2020 - Após a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovar a 

antecipação do feriado de 9 de Julho (Revolução Constitucionalista) para a próxima segunda-

feira (25/5), como medida para aumentar o isolamento social no estado, o Tribunal de Justiça 

de São Paulo divulgou comunicado que confirma o feriado no Judiciário. 

 

• Portaria nº 79 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) - O Conselho Nacional de Justiça 

prorrogou até 14 de junho os prazos de vigência das Resoluções nº 313, 314 e 318, que poderão 

ser ampliados ou reduzidos por ato da Presidência do próprio CNJ, caso necessário. 

 

• Decreto nº 10.360/2020 - Dispõe sobre a forma de identificação das autorizações de despesas 

relacionadas ao enfrentamento de calamidade pública nacional decorrente de pandemia e de 

seus efeitos sociais e econômicos. 

 

• Lei Estadual (RJ) nº 8.832/20 - A Administração Pública Estadual deverá publicar no Portal da 

Transparência a relação detalhada de todos os contratos que forem firmados em caráter 

emergencial para conter o avanço da epidemia de covid-19. De acordo com o texto, de autoria 

da deputada Dani Monteiro (PSol) com outros 35 coautores, a publicação deverá conter o nome 

e CNPJ/CPF das partes contratadas; a motivação e justificativa do contrato emergencial; o valor, 

e o tempo de duração do contrato. 

 

• Lei Estadual (RJ) nº 8.834/2020 - As operadoras de telefonia móvel serão obrigadas a 

disponibilizar informações precisas e atualizadas sobre condutas, procedimentos e 

recomendações de saúde pública referentes às medidas de enfrentamento da propagação e 

combate ao coronavírus (COVID-19). As informações serão enviadas através de SMS ou apps de 

comunicação. O conteúdo das mensagens deverá estar de acordo com as recomendações 

https://www.conjur.com.br/dl/cnj-prorroga-prazos.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-313-5.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-314.pdf
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3308
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10360.htm
http://www.alerj.rj.gov.br/Visualizar/Noticia/48745
http://www.alerj.rj.gov.br/Visualizar/Noticia/48741
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emitidas pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) e serão disponibilizadas através de boletins 

diários da Secretaria para as operadoras de telefonia móvel. 

A lei determina ainda que as operadoras não poderão suspender os serviços de recebimento 

dessas mensagens em decorrência do inadimplemento dos consumidores. Em caso de não 

cumprimento da norma, será cobrada uma multa de 3 mil UFIR/RJ, o equivalente a R$ 10.665,00. 

Em caso de reincidência, a multa será duplicada. 

 

Notícias Relevantes: 

 

• O ESTADÃO, outra agenda sobre julgamento importante no STF. O Supremo vai iniciar nesta 

quarta-feira a análise do processo que define se a Justiça pode impedir o funcionamento do 

WhatsApp e outros aplicativos de mensagens. Especialistas em direito digital ouvidos pelo jornal 

avaliam que, se for garantida a constitucionalidade dos bloqueios, a privacidade dos usuários 

poderá ser ameaçada por novas decisões dos tribunais. Os ministros vão julgar o mérito de duas 

ações que tramitam na corte sobre o tema desde 2016.  

 

• Também no ESTADÃO, o registro da retirada da pauta na Câmara dos Deputados do projeto 

de lei de criação de mais um tribunal federal regional, em Minas Gerais. Os debates sobre a 

proposta foram adiadas para julho. Segundo a reportagem, o pedido de retirada realizado pelo 

relator do texto, deputado Fábio Ramalho (MDB-MG), aconteceu após pressão de 

parlamentares e também do ministro Gilmar Mendes, do STF. Na visão dos que pediram para 

retirar o projeto, a criação da nova estrutura poderia gerar gastos extras durante a pandemia e 

prejudicar a imagem do Judiciário. 

 

• O GLOBO chama a atenção para decisão do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, a favor de 

decreto do governo de Sergipe que restringe a abertura de barbearias durante a pandemia. O 

magistrado anulou decisão que liberava o funcionamento e que usou um decreto presidencial 

https://jota.us8.list-manage.com/track/click?u=4911ce1e520f5bf26dd891c79&id=3355845cae&e=622b76e7cf
https://jota.us8.list-manage.com/track/click?u=4911ce1e520f5bf26dd891c79&id=3355845cae&e=622b76e7cf
https://jota.us8.list-manage.com/track/click?u=4911ce1e520f5bf26dd891c79&id=8d5e1534ea&e=622b76e7cf
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que incluiu a atividade entre os serviços essenciais.  Toffoli fez referência a decisão anterior do 

Supremo que já tinha definido, ainda em abril, que os governadores e prefeitos têm autonomia 

para definir como devem ser as medidas de isolamento para tentar conter a propagação do vírus 

e que o governo federal só pode agir em casos de abrangência nacional. 

 

• O ESTADO DE S.PAULO informa que o TJ-SP derrubou uma liminar que determinava o bloqueio 

de cidades do litoral paulista aos turistas durante o feriado prolongado. A decisão a favor da 

medida adotada para tentar conter o aumento de caso de covid-19 foi concedida pela 3ª Vara 

Cível da Comarca de Itanhaém. Mas o presidente do TJ-SP, Geraldo Francisco Pinheiro Franco, 

decidiu que a decisão é administrativa e que, portanto, só deveria ser definida pelo governador 

João Doria. Franco alega que interferências do Judiciário em atos do Executivo podem 

comprometer as ações contra a pandemia.  

 

• Na FOLHA DE S.PAULO, reportagem registra a aprovação, pela Câmara, do projeto que 

suspende a cobrança judicial de dívidas de empresas durante o estado de calamidade pública. 

O texto ainda precisa ser votado pelo Senado. A proposta suspende ações judiciais sobre 

pagamento vencidos após 20 de março. O texto do projeto impede, também, como pontua o 

jornal, "a execução judicial ou extrajudicial forçada das garantias, decretação de falência e o 

rompimento unilateral de contratos firmados entre duas partes". 

 

Julgados Relevantes: 

 

• O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que a indenização devida ao representante 

comercial nos casos de rescisão unilateral imotivada do contrato de representação, prevista no 

artigo 27, alínea j, da Lei 4.886, de 1965, não pode ser paga de forma antecipada, antes do 

encerramento da relação contratual, ainda que exista cláusula com essa previsão explícita. A 

decisão é da 3ª Turma. Os ministros levaram em consideração a posição típica de fragilidade do 

https://jota.us8.list-manage.com/track/click?u=4911ce1e520f5bf26dd891c79&id=8f1feff29c&e=622b76e7cf
https://jota.us8.list-manage.com/track/click?u=4911ce1e520f5bf26dd891c79&id=446aa66813&e=622b76e7cf
https://jota.us8.list-manage.com/track/click?u=4911ce1e520f5bf26dd891c79&id=446aa66813&e=622b76e7cf
https://jota.us8.list-manage.com/track/click?u=4911ce1e520f5bf26dd891c79&id=c1d625004f&e=622b76e7cf
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representante comercial em relação à empresa representada e o sentido legal do pagamento 

da verba indenizatória, que pressupõe a ocorrência da rescisão para que haja o direito ao seu 

recebimento - REsp 1831947 

 

• O Supremo Tribunal Federal decidiu que a cessão de crédito alimentício para terceiro não 

implica alteração na natureza do precatório. Dessa forma, fica mantido o direito de precedência 

de pagamento sobre os precatórios de natureza comum, nos termos do artigo 100 da 

Constituição - RE 631.537 

 

• A 15ª Vara de Fazenda Pública do Rio de Janeiro suspendeu contrato de apoio financeiro 

celebrado entre o estado do Rio e a cervejaria Petrópolis. Isso devido a supostos atos de 

improbidade administrativa cometidos pelo ex-governador Luiz Fernando Pezão, o empresário 

Walter Faria e agentes políticos e públicos que ocuparam cargos na Companhia de 

Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Codin) e na Agência Estadual de 

Fomento (AgeRio). 

 

• A juíza Lais Helena Bresser Lang, da 2ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, julgou extinta, 

sem resolução de mérito, uma ação popular que pedia a construção de um hospital de 

campanha na zona leste de São Paulo, região mais populosa da cidade e também a mais afetada 

pelo coronavírus. Segundo a mesma, o comando constitucional (artigo 5º, inciso LXXIII), ao 

tratar da ação popular, não se refere a ato lesivo relacionado à saúde pública, mas, sim, à 

moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Assim, a ação 

popular não é o caminho adequado para se questionar o direito à saúde - Processo nº 1023966-

15.2020.8.26.0053 

 

• Indeferido mandado de segurança que solicitava reabertura de estabelecimento comercial no 

Município de Duque de Caxias O desembargador da Vigésima Câmara Cível, Werson Rêgo, 
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indeferiu mandado de segurança cujo impetrante, W. S. SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, 

solicitava a reabertura de seu estabelecimento comercial no município de Duque de Caxias. O 

magistrado manteve os efeitos do Decreto Municipal nº 7.546/2020, considerando que o CNAE 

do impetrante, comércio varejista de vestuário e acessórios, é atividade econômica suspensa 

pela normativa municipal, não estando compreendida dentre as exceções nela previstas. O 

magistrado ressaltou que as normas contidas no decreto municipal vergastado encontram-se 

em harmonia com orientações das autoridades nacionais na área da saúde, com a Lei nº 

13.979/2020 e com o Decreto nº 10.282/2020 - Processo nº 0025659-11.2020.8.19.0000 

 

• Ministro mantém decisão que impede venda de diárias em Paraty por plataformas digitais O 

ministro Alexandre de Moraes manteve a validade de decreto municipal de Paraty que 

determina o bloqueio de vagas disponíveis de hospedagem em plataformas de venda on-line, 

como medida de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus. O ministro acolheu pedido do 

município e aplicou o entendimento firmado pelo STF, no sentido de que estados, Distrito 

Federal e municípios possuem competência, juntamente com a União, para a tomada de 

providências relativas ao combate à pandemia do novo coronavírus - Processo: Rcl 40161  

 

• Justiça concede parcelamento de dívida, em razão da pandemia O TJSP atendeu, parcialmente, 

a pedido de empresária que, devido à crise causada pela Covid-19, solicitava a suspensão 

temporária dos pagamentos de parcelas referentes à participação societária que adquiriu. O 

magistrado determinou que o valor total das parcelas de abril, maio e junho seja pago em 10 

prestações mensais, com o primeiro vencimento em 15 dias após a publicação da decisão. “É o 

caso, efetivamente, de aplicação da teoria da imprevisão”, ressaltou o desembargador - 

Processo nº 2061905-74.2020.8.26.0000 

 

• Município não pode impedir entrada e saída de morador que também tem domicílio em outro 

local O ministro Luiz Fux manteve medida liminar que reconheceu a um casal de Guarujá (SP), 



 

 

CONTENCIOSO 

13 

que também tem residência em outro município, o direito de entrar e sair da cidade enquanto 

durar a pandemia da Covid-19, mesmo que a legislação local restrinja a entrada e a permanência 

no município praiano da chamada “população flutuante”. Segundo o ministro, não houve 

afronta ao entendimento do STF (ADPF 672) sobre a competência concorrente entre os entes 

federados para estabelecer medidas de prevenção e combate à pandemia, pois consta 

expressamente da decisão cautelar proferida na ADPF 672 a possibilidade do questionamento 

judicial da validade formal ou material de cada ato normativo específico - Processo: Rcl 39.976 
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ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações 

 

 Posicionamento da ANATEL a respeito da utilização de rastreamento de usuários de 

telecomunicações no âmbito de medidas no combate à COVID-19 

 

Em decorrência do enfrentamento da pandemia de COVID-19, especula-se a possibilidade de 

coleta de dados de usuários dos serviços de telecomunicações a fim de que sejam buscadas 

informações sobre mobilidade e concentrações de pessoas.  

Iniciativas como essa vêm sendo adotadas por autoridades sanitárias e de segurança de 

diversos países e no Brasil, a existência de projetos de tal natureza já está sendo amplamente 

divulgada pela imprensa. 

Importante, assim, ressaltar que embora o papel da ANATEL não se confunda com aquele 

previsto para a futura Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), na Lei n° 

13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), no que se refere ao setor objeto de sua 

atuação regulatória foi importante o alerta realizado pela Agência quanto à necessidade da 

existência de decisão motivada, com respaldo jurídico e a devida transparência perante órgãos 

de controle e sociedade para a efetiva adoção de medidas com a natureza acima mencionada. 

Nesse sentido, destacam-se as seguintes considerações: 

 Os mecanismos e os dados coletados e processados neste momento constituirão base 

legada que estará submetida às disposições da LGPD, a partir de sua vigência, razão 

pela qual tal esse instrumento normativo constitui, desde já, importante baliza para 

aferição da regularidade das ações em curso. 

 

 A coleta e o tratamento de dados estão sujeitos à legislação vigente e, sobretudo, aos 

ditames da Constituição Federal. A ponderação de tutela entre saúde e privacidade 

encontra-se no mais alto grau de nossa hierarquia normativa. A despeito da presente 

crise, o momento ainda comporta a possibilidade de harmonização entre os dois bens 

jurídicos, de forma motivada e transparente. 

 

 O juízo de proporcionalidade deve ser observado na medida em que os direitos dos 

indivíduos possam ser tangenciados. O custo-benefício deve ser expressamente 

aferido, cotejado a outras soluções à mão do Poder Público que se revelem porventura 

menos invasivas.  
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 A cultura de proteção da privacidade, embora crescente, ainda é incipiente no Brasil. 

Num cenário em que a consciência dos indivíduos a respeito do tema é pontual, cabe 

com primazia ao Poder Público protegê-los em diversas dimensões, cujos reflexos 

podem ser muito mais permanentes que a atual crise. 

 

Por fim, pode-se concluir que o cenário de transição rumo à vigência da LGPD, a existência de 

debate entre bens tutelados pela Constituição Federal e a excepcionalidade das soluções, 

indicam grande necessidade de transparência, acompanhamento constante e participação de 

atores que possam oferecer um controle externo, ou mesmo social, na construção do respaldo 

jurídico desejável. 

 

  Decisão do TRF 3 suspende liminar que proibia cortes e Anatel emite comunicado às 

Prestadoras de Telefonia fixa e móvel  

 

A Agência Nacional de Telecomunicações havia notificado todas as prestadoras de telefonia 

fixa e móvel, concessionárias e autorizadas, para que se abstivessem de suspender ou 

interromper o fornecimento de seus serviços ao longo do período de calamidade na saúde 

pública relativa ao coronavírus (COVID-19), como consequência das decisões judiciais 

proferidas pelo juízo da 12ª Vara Cível Federal de São Paulo, nos autos da Ação Civil Pública n.º 

5004662-32.2020.4.03.6100. 

Porém, em 16/04/2020, o Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no âmbito do 

pedido de Suspensão de Execução de Liminar/Tutela Antecipada, apresentado pela ANATEL, 

suspendeu os efeitos das decisões acima referidas, conforme Decisão de Suspensão de Liminar 

e de Sentença (SEI nº 5455656). 

Abaixo segue o texto do Ofício encaminhado às prestadoras: 

“ 1- Sirvo-me do presente Ofício para informar que, no bojo do pedido de Suspensão de 

Execução de Liminar/Tutela Antecipada nº 5008552-43.2020.4.03.0000 (SEI nº 5455656), 

apresentado pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), foi prolatada decisão pela 

Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que suspendeu as decisões judiciais 

proferidas pelo juízo da 12ª Vara Cível Federal de São Paulo, datadas de 02/04/2020 e 

07/04/2020, nos autos da Ação Civil Pública nº 500466232.2020.4.03.6100, movida pelo 

Instituto de Defesa do Consumidor (IDECON) em face da ANATEL e outros, que haviam 

determinado que esta Agência comunicasse a todas as prestadoras de telefonia fixa e móvel 
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para que se abstivessem de suspender ou interromper o fornecimento dos serviços de telefonia 

fixa e móvel ao longo do período de emergência de saúde relava ao COVID-19, bem como para 

que restabelecessem tais serviços no prazo de 24 (vinte e quatro) horas para os consumidores 

que verem sofrido corte por inadimplência, o que foi materializado por meio da expedição do 

Ofício nº 139/2020/GPR-ANATEL (SEI nº 5431698). 

 

2- O referido pedido de Suspensão de Execução de Liminar/Tutela Antecipada, apresentado por 

meio da Procuradoria Federal Especializada junto à ANATEL, foi motivado pela necessidade 

imperiosa de garantia da ordem e economia públicas, especialmente a manutenção da 

sustentabilidade da própria prestação dos serviços de telecomunicações à população, 

sobretudo nesse momento em que sua importância se revela de forma ainda mais evidente. 

 

3-O Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, na decisão que ora encaminho, 

datada de 15 de abril de 2020, deferiu a suspensão liminar pleiteada por esta Agência no que 

tange à determinação relacionada à ANATEL, nos seguintes termos: 

 

‘Não bastasse a queda na arrecadação, deve ser levada em conta a crescente demanda por 

serviços de telecomunicação intimamente relacionados às medidas de isolamento social 

adotadas para enfrentamento da pandemia do COVID-19 (home office, ensino à distância, 

dentre outros), fato que demandará maiores investimentos para manutenção e expansão da 

infraestrutura. 

 

Importante considerar, ainda, a manifestação realizada pela ANATEL nos autos originários, no 

sendo de estar presente o periculum in mora inverso, uma vez que o impacto econômico-

financeiro da decisão é imensurável sem estudo aprofundado e com a participação dos agentes 

envolvidos no setor. 

 

(...) 

 

Com efeito, a pandemia não pode ser utilizada como justificava genérica para o 

inadimplemento de obrigações jurídicas em larga escala, sob pena de gerar descontrole das 

atividades econômicas em geral. 
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(...) 

 

Por fim, não é porque se vive, temporariamente, período de pandemia, que as relações e 

situações jurídicas hão de ser descumpridas, comprometendo gravemente a segurança jurídica 

que se busca em momentos de crise e, consequentemente, a ordem pública. 

Diante do exposto, presentes os fundamentos legais exigidos, DEFIRO a suspensão pleiteada no 

que tange à determinação relacionada à ANATEL até que sobrevenha a análise final da 

questão por órgão julgador colegiado deste Tribunal Regional Federal.’ 

 

4- Assim, dada a suspensão das decisões no que tange à Anatel, resta sem efeito a 

comunicação enviada às prestadoras constante no Ofício nº 139/2020/GPR-ANATEL (SEI nº 

5431698). 

 

5- Nesse contexto, considerando que o Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 

no bojo do pedido de Suspensão de Execução de Liminar/Tutela Antecipada nº 

500855243.2020.4.03.0000 (SEI nº 5455656), apresentado pela ANATEL, suspendeu os efeitos 

das decisões judiciais proferidas pelo juízo da 12ª Vara Cível Federal de São Paulo, datadas 

de 02/04/2020 e 07/04/2020, nos autos da Ação Civil Pública nº 5004662- 32.2020.4.03.6100, 

a ANATEL vem COMUNICAR a todas as prestadoras (concessionárias e autorizadas) de 

telefonia fixa (Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC) e de telefonia móvel (Serviço Móvel 

Pessoal – SMP) que está sem efeito a comunicação enviada anteriormente às prestadoras 

constante no Ofício nº 139/2020/GPR-ANATEL (SEI nº 5431698).” (g.n.) 

 

 Certificação de produtos tem ações simplificadas na pandemia 

 

Seguindo a linha do “Compromisso Público para a Manutenção do Brasil Conectado”, a 

ANATEL adotou, no processo de Certificação de Produtos de Telecomunicações, ações que 

visam eliminar obstáculos, equalizar distorções e estabelecer ambiente regulatório seguro 

para a retomada do desenvolvimento econômico e social, de modo a disponibilizar aos 

serviços de telecomunicações os meios necessários à sua manutenção neste período de 

pandemia. 
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Uma dessas ações é a emissão de homologações em até 10 (dez) dias após o seu recebimento, 

quando não haja exigências. 

Ainda no início de março, a ANATEL, prevendo e antecipando-se aos possíveis impactos da 

pandemia às atividades relacionadas à manutenção da certificação dos produtos de 

telecomunicações, dispensou as empresas que prestam tal serviço da apresentação de 

quaisquer documentos, exceto a declaração do fabricante, na instrução do processo de 

manutenção de produtos. Essa medida vale para equipamentos que possuam Certificado de 

Validade vigente no período de 6 de março a 30 de junho de 2020. 

Ademais, a Agência tem buscado estabelecer diálogo aberto com a sociedade, por meio de 

reuniões virtuais, que ocorrem semanalmente, onde é promovido amplo debate sobre as 

melhroes alternativas regulatórias para o atual cenário e para o futuro. 

 

 Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações (PERT) ganha versão atualizada 

 

A Agência Nacional de Telecomunicações divulgou a atualização 2020 do Plano Estrutural de 

Redes de Telecomunicações (PERT): https://www.anatel.gov.br/dados/pert. 

Tal plano possui revisão anual e busca ampliar o acesso à banda larga no Brasil, através da 

coordenação de esforços e investimentos, entre os setores público e privado.  

Para a Agência, o PERT funciona como instrumento de planejamento setorial e de controle de 

resultados alcançados em cada exercício, sendo importante insumo regulatório e de 

formulação de políticas públicas para o desenvolvimento das telecomunicações. 

O Plano apresenta o diagnóstico geral da infraestrutura de telecomunicações do País, com 

especial enfoque para as deficiências estruturais nas redes de transporte e de acesso que 

suportam a oferta dos serviços de banda larga. 

Com a progressiva melhoria na coleta de dados e o gradual acúmulo de informações, será 

possível ajustar periodicamente os objetivos e as metas vinculados aos projetos, de forma a 

tornar mais efetivas as ações previstas no Plano. 

 

 Ampliação de infraestrutura: ANATEL converte multa em obrigação de fazer 

 

Em reunião deliberativa do dia 30/04/2020, o Conselho Diretor da Agência Nacional de 

Telecomunicações aprovou, nos autos do Processo nº 53542.000048/2011-18 a conversão de 

https://www.anatel.gov.br/dados/pert
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multa em sanção de obrigação de fazer, visando garantir a ampliação da infraestrutura de 

telecomunicações no país. 

A sanção de obrigação de fazer, prevista no ordenamento jurídico brasileiro e no Regulamento 

de Aplicações de Sanções Administrativas da ANATEL, consiste em determinar que o infrator 

adote determinada conduta, como, por exemplo, a realização de investimentos em 

infraestrutura diversa das obrigações já previstas em lei ou regulamento, em benefício do 

serviço nacional de telecomunicações ou do usuário desse serviço. 

No caso em concreto, discutido na reunião, o colegiado determinou que a prestadora 

sancionada realize investimentos em regiões de baixa atratividade econômica e grande 

interesse social, nas quais deverão ser instaladas estações rádio base, com tecnologia 4G, em 

13 localidades de distritos não sede, distribuídos em todas as regiões brasileiras. Além disso, a 

prestadora deverá garantir adequada manutenção e operação das instalações pelo prazo 

mínimo de três anos. 

A adoção dessa espécie de sanção se respalda no amadurecimento legal, econômico e 

regulatório sobre temas afetos a sancionamento.  

 

 ANATEL e CADE assinam Acordo de CooperaçãoTécnica 

 

Em 07/05/2020, a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL – e o Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica – CADE – firmaram Acordo de Cooperação Técnica, cujo 

objetivo é o intercâmbio de experiências, informações e tecnologias, visando à capacitação, ao 

aperfeiçoamento e à especialização técnica de recursos humanos; e ao desenvolvimento 

institucional e da gestão pública, mediante a implementação de ações conjuntas ou de apoio 

mútuo e de atividades complementares de interesse comum, voltados à defesa, ao fomento e 

à disseminação da concorrência no âmbito dos serviços de telecomunicações.  

 

 

ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis  

 

 ANP posterga prazo para envio de contratos de fornecimento de etanol anidro 
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Em razão da pandemia do Covid-19, com suas consequências na economia e na demanda por 

combustíveis, e visando maior previsibilidade, a ANP, após amplo debate com produtores de 

etanol e distribuidores de combustíveis, resolveu dispensá-los do cumprimento do prazo 

anteriormente previsto para o dia 02 de maio para a apresentação dos extratos de contratos 

de fornecimento de etanol anidro nos termos do caput do artigo 3° da Resolução ANP N° 

67/2011. 

Fica mantido, porém, o prazo de 1° de julho, conforme estabelecido no § 5°, artigo 3° da 

Resolução ANP n°67/2011 para a protocolização na ANP dos extratos de contrato de 

fornecimento de etanol anidro para prévia homologação da Agência. 

 

 Monitoramento do suprimento de gás de cozinha em todo o Brasil 

 

Buscando manter a funcionalidade sistêmica do abastecimento, a ANP monitora diariamente o 

suprimento de gás de cozinha (GLP) realizado em cada um dos polos pela Petrobras e compara 

com a programação inicialmente estabelecida para as entregas. 

O Brasil, no fim de abril, apresentou um avanço no suprimento de 2% em relação ao 

inicialmente previsto para ser entregue nessa data e em comparação com as informações 

anteriormente encaminhadas, o que permite inferir uma evolução no suprimento de GLP, com 

importantes efeitos sobre o abastecimento. 

Importante frisar que há um equilíbrio dinâmico das entregas, sobretudo em polos que 

recebem produto importado e que eventuais defasagens e variações diárias são naturais. 

Portanto, esse indicador do monitoramento é um importante instrumento de avaliação do 

grau de suprimento de GLP, permitindo-se inferir uma substancial melhora no fornecimento 

de GLP nos polos de entregas da Petrobras. 

 

 Atualização de prazos relativos a descomissionamento e de PDI’s aprovados 

 

A ANP informa que publicou a atualização dos prazos estabelecidos na Resolução nº 817/2020, 

que trata do descomissionamento (desativação) de instalações de exploração e produção de 

petróleo e gás natural. Também foi atualizada a lista de Programas de Descomissionamento de 

Instalações (PDIs) de produção marítima aprovados pela ANP. 
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Mais informações: http://www.anp.gov.br/exploracao-e-producao-de-oleo-e-gas/seguranca-

operacional-e-meio-ambiente/descomissionamento-de-instalacoes 

 

 Riscos dos usos inadequados de etanol combustível  

 

A ANP comunica que é inadequado o uso de etanol hidratado combustível como produto de 

limpeza e desinfecção na atual crise do coronavírus.  

Os produtos destinados para uso humano, ou em ambiente domiciliar, são os regularizados 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), segundo legislação própria, pois 

possuem os níveis específicos de exigência no processo de fabricação, de acordo com sua 

utilização, enquanto a ANP estabelece, por meio da Resolução ANP nº 19/2015, as 

especificações do etanol, anidro e hidratado, a ser utilizado para fins combustíveis e cuja 

comercialização somente pode se dar nos postos de gasolina, como etanol hidratado, para 

abastecer veículos, (com pureza – teor alcoólico – de 92,5% em massa) ou como etanol anidro 

adicionado à gasolina (com pureza mínima de 99,3% em massa).  

Limpeza e desinfecção são utilizações que requerem etanol com características específicas, 

distintas das presentes no etanol combustível automotivo. 

 

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica 

 

O Governo Federal publicou em 18/05/2020 o Decreto n° 10.350, que trata da criação de 

conta destinada ao enfrentamento, do setor elétrico, dos efeitos da pandemia do novo 

coronavírus, em regulamentação ao previsto na Medida Provisória n°950, de 08/04/2020. 

A Conta-covid consistirá em empréstimo obtido junto a bancos públicos e privados, destinado 

a preservar a liquidez das empresas do setor e, ao mesmo tempo, a aliviar os impactos da crise 

nas contas de luz pagas pelos consumidores neste momento de pandemia. 

A ANEEL listou um rol com 8 respostas às perguntas mais frequentes sobre o tema: 

 

1. A operação anunciada para injetar liquidez no setor elétrico vai envolver dinheiro público? 

http://www.anp.gov.br/exploracao-e-producao-de-oleo-e-gas/seguranca-operacional-e-meio-ambiente/descomissionamento-de-instalacoes
http://www.anp.gov.br/exploracao-e-producao-de-oleo-e-gas/seguranca-operacional-e-meio-ambiente/descomissionamento-de-instalacoes
http://legislacao.anp.gov.br/?path=legislacao-anp/resol-anp/2015/abril&item=ranp-19-2015
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Resposta: Não. E queremos salientar que o setor elétrico é o primeiro, nesta pandemia, a 

estruturar operação de mercado para superar a crise, sem dinheiro do Tesouro. Os recursos 

serão provenientes de um pool de bancos públicos e privados, liderados pelo BNDES. 

 

2. Qual será o efeito da Conta-covid nas tarifas dos consumidores? 

Resposta: A Conta-covid foi desenhada pelos ministérios de Minas e Energia, Economia e pela 

ANEEL para aliviar o bolso dos consumidores neste momento de crise, além de garantir 

liquidez para que as empresas do setor possam superar os efeitos da pandemia. 

A operação de financiamento foi organizada pelo governo para evitar reajuste maior das 

tarifas de energia elétrica ainda este ano, por conta do aumento da energia de Itaipu (que 

acompanha a variação do dólar), da cota de CDE e da remuneração de novas instalações de 

transmissão, que seriam incluídos agora na tarifa para serem pagas em 12 meses. Com a 

Conta-covid, esses valores serão diluídos em 60 meses, reduzindo os índices dos reajustes a 

serem aprovados em 2020, em um momento de perda de renda de boa parte da população. 

 

3. Isso significa que não haverá reajuste de tarifa em 2020? 

Resposta: Não houve alteração no calendário dos reajustes de 2020. Os reajustes aprovados 

do início da pandemia até agora tiveram sua aplicação postergada até 30 de junho. A partir de 

1º de julho entram em vigor as novas tarifas. No caso dos reajustes cujos aniversários ocorrem 

daqui para frente, eles incidirão normalmente, mas terão seus efeitos diluídos pela Conta-

covid. 

 

4. Por que foi necessário fazer operação de empréstimo para o setor elétrico? 

Resposta: A operação se fez necessária porque a arrecadação das distribuidoras de energia 

está sendo afetada devido à redução do mercado e ao aumento da inadimplência, desde o dia 

18 de março, quando foram iniciadas as medidas de Isolamento social. 

O Consumo de energia diminuiu aproximadamente 14% no país (em relação ao mesmo 

período de 2019). Com o Isolamento social por causa da pandemia do Coronavírus, muitas 

indústrias, comércios e prestadores de serviços diminuíram ou paralisaram suas atividades. 

Além disso, houve aumento da inadimplência. Apenas pelo efeito Covid, a inadimplência já 

está em torno de 10%. 

 

5. Como vai funcionar o empréstimo? 
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Resposta: Os recursos serão provenientes de um pool de bancos públicos e privados, liderados 

pelo BNDES. As discussões agora envolvem a definição de um teto para o empréstimo a ser 

tomado pela CCEE, e não necessariamente um valor fechado exato. Ainda será definido o custo 

do empréstimo, que deverá ser a taxa de Certificado de Depósito Interbancário (CDI) mais um 

% ao ano (Spread). A Conta-covid considerará ativos regulatórios que já constam nos processos 

tarifários ordinários, não sendo alocado nenhum ativo adicional na operação. 

O empréstimo será contratado pela CCEE, que assegurará o repasse à Conta de 

Desenvolvimento Energético – CDE, conta já existente na tarifa de todos os brasileiros. 

A ANEEL homologará os valores a serem recebidos pelas empresas a partir (i) da melhor 

estimativa entre o que foi dado na tarifa (cobertura tarifária) e as despesas validadas; (ii) das 

solicitações das empresas para os ativos financeiros que necessitam de aporte mensal e (iii) do 

limite total de captação, a partir das estimativas de necessidade decorrentes dos efeitos da 

Pandemia. 

 

6. Por que os recursos serão disponibilizados para o segmento de distribuição? 

Resposta: A arrecadação das distribuidoras está sendo afetada devido à redução do mercado e 

ao aumento da inadimplência, desde o dia 18 de março, quando iniciaram as medidas de 

Isolamento social. Os recursos serão destinados ao segmento de distribuição porque ele é o 

grande arrecadador do Setor, é a porta de entrada dos recursos, e fica com apenas 18% do que 

arrecada. Assim, com o empréstimo, os pagamentos dos contratos de toda a cadeia do Setor 

serão respeitados. 

 

7. Quais são os próximos passos após o decreto? 

Resposta: O processo de regulamentação do decreto é atribuição da ANEEL. Em reunião 

pública de diretoria da Agência, ainda a ser realizada, será aprovada a abertura de consulta 

pública para discutir o tema com a sociedade, em observação ao princípio da transparência. 

Após a análise das contribuições da consulta, o assunto retorna para a reunião pública para 

que seja aprovada a regulamentação determinada no decreto. A Agência pretende realizar 

essas ações no menor prazo possível, em razão da crise no Setor causada pela pandemia. 

 

8. Será exigida alguma contrapartida das distribuidoras? 

Resposta: As distribuidoras deverão manifestar expressamente que respeitarão seus contratos 

de energia elétrica (não poderão pedir suspensão ou redução dos volumes contratados) e que 

em caso de inadimplência setorial não poderão distribuir dividendos acima do mínimo legal. 

Além disso, renunciam a discutir as condições estabelecidas no decreto no âmbito judicial ou 
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arbitral. Elas poderão, entretanto, discutir administrativamente as questões referentes a 

pedido de revisão extraordinária de tarifas. 

 

 

ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar 

 

 ANS divulga Termo de Compromisso que permite movimentação de recursos para 

combate ao coronavírus 

 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS – divulgou Termo de Compromisso que trata 

sobre as contrapartidas que as operadoras de planos de saúde terão de assumir para terem 

direito a movimentar os recursos de reservas técnicas para uso em ações de combate à COVID-

19. 

As medidas dispostas em tal Termo buscam dar liquidez para as operadoras e proteger os 

beneficiários e prestadores de serviços, exigindo o compromisso para a manutenção de 

usuários de planos individuais, coletivos por adesão e coletivos empresariais até 29 vidas; e o 

pagamento regular dos profissionais, clínicas, laboratórios e hospitais que integram a rede 

credenciada. 

Ao todo, o montante de capital e recursos financeiros disponibilizados somam, 

aproximadamente, R$ 15 bilhões, e devem ser utilizados no combate ao coronavírus. Porém, 

para poder movimentar esses recursos, as operadoras tiveram que assinar, até o dia 24 de 

abril, termo de compromisso, se comprometendo a cumprir contrapartidas, já dispostas acima. 

para proteger beneficiários e prestadores. 

Alguns dos incentivos às operadoras em situação regular junto à ANS que decorrem da 

assinatura deste Termo de Compromisso são: retirada de exigência de ativos de provisão de 

eventos/sinistros a liquidar, possibilidade de movimentar os ativos garantidores em montante 

equivalente à Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados e redução da exigência da 

Margem de Solvência para 75% também para as seguradoras especializadas em saúde e 

operadoras que não estão em fase de escalonamento. 

Em reunião anterior, em 31 de março, a ANS havia aprovado, para todas as operadoras, a 

flexibilização de normativas econômico –financeiras, possibilitando, assim, que as operadoras 

de planos de saúde respondam de maneira mais efetiva às prioridades assistenciais 

deflagradas pela COVID-19. Tais medidas são as seguintes: 
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. Antecipação do congelamento de exigências de capital (Margem de Solvência):  

A ANS antecipou os efeitos do congelamento da margem de solvência para as operadoras que 

manifestem a opção pela adoção antecipada do capital baseado em riscos (CBR). Assim, para 

as operadoras que se encontram em constituição escalonada (exigência crescente a cada mês), 

a margem de solvência será estabilizada e em percentual fixo de 75%. Para as operadoras que 

manifestarem essa opção até 30/05/2020, os efeitos do congelamento da margem de 

solvência serão retroativos a 31/03/2020. O objetivo da medida é conceder liquidez ao setor, 

tendo em vista o congelamento de percentual de exigência que crescia mensalmente. Estudos 

técnicos apontam uma redução de aproximadamente 1 bilhão de reais da quantia exigida para 

todo o setor, utilizando como referência as projeções para o mês de dezembro/2019. 

 

. Adiamento de novas exigências de provisões de passivo: 

A Agência também passou de 2020 para 2021 o início da exigência das provisões de passivo 

para Insuficiência de Contraprestação/Prêmio (PIC) e para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não 

Avisados ocorridos no SUS (PEONA SUS). Com a postergação, fica adiada também a exigência 

de constituição de ativos garantidores, recursos que as operadoras necessitam manter para 

garantir em mesma proporção essas novas provisões de passivo.  Estudo técnicos apontam 

que o efeito esperado da constituição dessas provisões seria de aproximadamente 2% do total 

de receita anual das operadoras para a PIC e de 0,54%, para a PEONA SUS. Ao todo, esse 

adiamento de exigências totalizaria ao longo de 2020 aproximadamente 1,7 bilhão de reais, 

que poderão ser utilizados pelas operadoras para outros fins.  

 

 ANS disponibilizada manual sobre exigência de capital regulatório 

 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) disponibilizou manual sobre a Resolução 

Normativa (RN) nº 451, publicada em 06 de março de 2020, a qual dispõe sobre as regras para 

definição do capital regulatório das operadoras. O material traz informações e orientações 

relativas às novas regras estabelecidas com a norma, que revogou a RN nº 209 e a Instrução 

Normativa (IN) nº 14 da Diretoria de Normas e Habilitação das Operadoras (DIOPE), alterando 

o cálculo da exigência de capital reservado para manter o registro da operadora.   

Explica-se que o capital regulatório é o limite mínimo do patrimônio líquido ajustado que a 

operadora deve reservar para mitigar a possibilidade de sua insolvência. A partir da publicação 

da RN nº 451, a operadora pode optar pelo novo modelo de capital regulatório, que é 
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calculado a partir do seu próprio risco, ou permanecer no atual modelo de margem de 

solvência, que leva em consideração apenas seu volume de contraprestações e eventos. 

Acesse o manual:  

http://www.ans.gov.br/images/Manual_Nova_Regra_de_Capital_Regulat%C3%B3rio.pdf 

 

 

 ANS mantém suspensão da obrigatoriedade de atendimento presencial ao cliente em 

postos das operadoras 

 

A Diretoria Colegiada da ANS, em reunião extraordinária realizada em 22 de abril de 2020, 

aprovou a prorrogação, por prazo indeterminado, da medida que desobriga o atendimento 

presencial aos clientes em postos das operadoras de planos de saúde. A suspensão temporária 

havia sido determinada na Nota Técnica nº 06 /2020/DIRAD-DIFIS/DIFIS com validade de 30 

dias a partir de 23/03/2020.  

Em que pese o atendimento presencial ao cliente ser uma obrigação prevista pelos artigos 4º e 

5º da Resolução Normativa nº 395/2016, a decisão da ANS levou em conta a permanência da 

necessidade de contenção da transmissão do novo coronavírus. 

Importante frisar, também, que na Nota Técnica mencionada havia outros dois itens com 

prazos de duração por 30 dias que não tiveram novas prorrogações, quais sejam: a alteração 

temporária do prazo para solução da demanda junto aos beneficiários para até 10 dias úteis na 

NIP assistencial – esse prazo voltou a ser de 5 dias úteis a partir de 22/04/2020 e a interrupção 

dos prazos da NIP não assistencial e dos processos sancionadores – o prazo para solução das 

demandas da NIP não assistencial voltou a ser de 10 dias úteis a partir de 22/04/2020. 

Já em relação aos prazos dos processos sancionadores, cuja questão encontra-se abrangida 

pela disposição trazida pelo art.6º-C da Medida Provisória nº 928/2020 e pela orientação 

apresentada pelo Parecer da PROGE 00016/2020/GECOS/PFANS/PGF/AGU, a ANS poderá 

produzir atos processuais enquanto vigorar o estado de calamidade pública previsto na 

referida Medida Provisória, mas não poderão correr os prazos processuais a serem praticados 

pelas operadoras, no exercício do contraditório.  

 

 ANS disponibiliza informações sobre demandas de benefícios relacionados à COVID-19 

 

http://www.ans.gov.br/images/Manual_Nova_Regra_de_Capital_Regulat%C3%B3rio.pdf


  

 

REGULATÓRIO 

27 

Desde a inclusão do exame de detecção do novo Coronavírus (Covid-19) no Rol de 

Procedimentos obrigatórios para beneficiários de planos de saúde, em 13 de março de 2020, a 

Agência Nacional de Saúde Suplementar, por intermédio e iniciativa da Diretoria de 

Fiscalização, vem fazendo monitoramento diário dos dados relacionados aos casos da doença 

no Brasil e das demandas registradas nos canais de atendimento da Agência para pedidos de 

informação e registro de reclamações.  

Para esse acompanhamento e análise de informações, foi desenvolvida uma ferramenta com 

recursos de business intelligence com interface simples e de fácil compreensão para o usuário 

final. Entre outras consultas, é possível comparar os números de casos confirmados no Brasil 

com os registros de demandas nos canais de atendimento da ANS no mesmo período; 

identificar os percentuais e os tipos de reclamações mais frequentes; verificar a quantidade de 

registros nos canais de atendimento por Unidade da Federação; e visualizar, em mapas, a 

incidência de casos confirmados e os números de reclamações registradas nos mesmos 

estados. A ferramenta permite ainda a comparação entre as demandas relacionadas ao novo 

coronavírus com os registros sobre outros assuntos feitos nos canais de atendimento da ANS. É 

possível fazer filtros de acordo com o interesse e o objetivo da pesquisa. As fontes das 

informações são o Ministério da Saúde e o Sistema de Fiscalização da ANS.  

Esse acompanhamento sistemático, com comparações e análises dos dados disponíveis no 

Brasil permite à ANS maior assertividade na tomada de decisões, com ações dirigidas aos 

pontos mais críticos.  

Analisando-se os gráficos e as informações disponibilizadas, observa-se que a maior parte das 

reclamações advém da Região Sudeste do país, a qual concentra o maior número de casos 

confirmados da doença. Ademais, outro ponto importante acerca de tais dados é que quase 

metade das reclamações sobre o coronavírus (46,73%), à ANS, são relacionadas a outras 

assistências afetadas pela pandemia, como dificuldade de acessos não relacionados ao 

coronavírus, enquanto 30,3% são referentes a exames e tratamentos para a COVID-19 

(negativa de cobertura para o exame, tratamento ou internação e ausência de rede para 

realização do exame), e 21,16% são sobre temas não assistenciais. 

 

 Solicitações médicas emitidas eletronicamente são válidas durante a pandemia 

 

Em 04 de maio de 2020, a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS) aprovou o entendimento da reguladora a respeito da cobertura para exames solicitados 

por meio eletrônico pelos médicos assistentes de beneficiários de planos de saúde: a 

prescrição feita remotamente é equivalente àquelas apresentadas em receituário de papel, 

para fins de realização do procedimento junto à rede prestadora do plano.  
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Por conta da crise causada pela pandemia do novo coronavírus, a ANS vem orientando 

operadoras, prestadores de serviços de saúde e beneficiários sobre a importância da 

priorização de atendimentos por meio de comunicação à distância, pois como já esclarecido 

pela reguladora, a telessaúde não é um novo procedimento, mas uma modalidade de 

atendimento não presencial, o que dispensa alteração no rol de coberturas obrigatórias. 

Esse entendimento da ANS refere-se à prescrição de qualquer exame com cobertura 

contratual ou no rol de procedimentos da Agência, e não somente àqueles relacionados à 

COVID-19 e dá cumprimento à Decisão de Antecipação de Tutela proferida pelo Juízo da 21ª 

Vara Federal de Pernambuco, onde tramita Ação Civil Pública ajuizada pela Associação de 

Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde. Tal entendimento deve vigorar 

enquanto perdurarem os efeitos da lei nº 13.989/2020, da Portaria GM/MS nº 467/2020 e da 

autorização do CFM para a prescrição digital ou de outras normas que venham a substituí-las 

na regulamentação da prática da telemedicina no Brasil.  

 

 ANS reúne órgãos de defesa do consumidor para discutir ações de combate à COVID-

19 

 

Em sequência à série de reuniões extraordinárias que vem realizando, a diretoria da ANS 

debateu, no dia 07 de maio de 2020, com representantes de órgãos de defesa do consumidor, 

sobre a gestão de leitos do sistema de saúde. 

O titular da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon/MJ), Luciano Timm, e a 

representante do Ministério Público do Espírito Santo, Sandra Lengruber da Silva, falaram 

inicialmente, colocando dúvidas e preocupações quanto à possibilidade de requisição de leitos 

privados para atendimento das demandas da saúde pública.  

Em seguida, o representante do Ministério Público Federal, Hilton Melo, também colocou as 

preocupações da entidade em relação ao tema e questionou qual o escopo da ANS quanto à 

organização de fila única para atendimento e internação da população.  

Patrícia Cardoso, coordenadora do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do 

Rio de Janeiro (Nudecon/RJ) falou na sequência, ressaltando que a preocupação da Defensoria 

Pública quanto à possibilidade de confisco de leitos na rede privada é muito grande, pois pode 

levar a uma grande judicialização e defendeu que a organização da fila única deve ser feita 

pelo Poder Executivo. 
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Luiz Fernando Miranda, do Nudecon/SP, afirmou que o órgão também vê com preocupação a 

requisição de leitos privados e dos reflexos que isso pode causar na saúde suplementar, e 

defendeu a busca de uma tentativa de racionalidade no uso dos equipamentos ociosos. 

Os diretores de Desenvolvimento Setorial da ANS, Rodrigo Aguiar, e de Fiscalização, Simone 

Freire, ressaltaram que a ANS tem o dever institucional de garantir o equilíbrio do setor de 

saúde suplementar e zelar para que o beneficiário de plano de saúde tenha assegurado o 

direito de acesso à saúde.  

O diretor também compartilhou uma ferramenta do Ministério da Saúde (https://covid-

insumos.saude.gov.br/paineis/insumos/painel_leitos.php) que informa a quantidade de leitos 

na saúde pública e privada no país, por estados, e destacou a importância da troca de 

informações entre os entes da saúde suplementar.   

 

 

 Suspensão de comercialização de planos de saúde depende de autorização da ANS 

 

Tendo em vista a recente veiculação de notícias, pela imprensa, a respeito de operadoras que 

estariam suspendendo a comercialização de planos de saúde, a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS), por meio da sua Diretoria de Fiscalização, prestou os seguintes 

esclarecimentos:  

. Para que possa suspender a comercialização de um plano de saúde, a operadora precisa fazer 

uma solicitação formal à ANS, assinada e com identificação do representante da empresa junto 

à Agência, com prazo de 30 dias de antecedência. Durante esse período, a operadora não 

poderá suspender a comercialização do plano, tampouco negar novas contratações; 

. Diante das denúncias feitas recentemente pela imprensa, a ANS está apurando os fatos 

noticiados, podendo vir as operadoras que incorrem em práticas irregulares ou nocivas à 

política de saúde pública a serem sancionadas a pagamento de multa no montante de R$ 

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), além da suspensão dos seus administradores do 

exercício de cargo por 180 (cento e oitenta) dias;  

. A reguladora ressalta que, para cada denúncia de beneficiário informando a negativa de 

contratação do plano de saúde, será instaurado um processo para apuração de possível 

infração ao artigo 62 da Resolução Normativa nº 124/2006, que trata de impedimento ou 

restrição à participação de beneficiário em plano privado de assistência à saúde. Nesse caso, a 

sanção a ser aplicada, se confirmada a infração, é uma multa no montante de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), para cada demanda.  

https://covid-insumos.saude.gov.br/paineis/insumos/painel_leitos.php
https://covid-insumos.saude.gov.br/paineis/insumos/painel_leitos.php
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 ANS reúne contribuições para compor painel de indicadores sobre faturamento e glosa 

de procedimentos 

 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) disponibilizou, desde 14/05/2020, pesquisa 

para reunir contribuições de representantes de operadoras e de prestadores de serviços de 

saúde que atuam no setor suplementar a respeito dos indicadores que vão compor um painel 

de dados relacionados à autorização, ao faturamento e à glosa dos procedimentos. 

O formulário ficará disponível para acesso até o dia 29/05/2020 e abre espaço para sugestões 

nos cinco indicadores que deverão fazer parte do painel: tempo médio de pagamento, 

percentual de glosa inicial, percentual de glosa final, percentual do número de guias sem 

retorno após 30 dias da cobrança e percentual de valor de guias sem retorno após 30 dias da 

cobrança 

A inadimplência contratual foi um dos problemas regulatórios mais discutidos nas reuniões da 

Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC), realizadas 

entre 2018 e 2019. De um lado, os prestadores de serviço alegam que as operadoras de planos 

de saúde, sem qualquer justificativa, glosariam o faturamento de procedimentos autorizados, 

muitas vezes de forma linear. Do outro lado, as operadoras de planos de saúde justificam que 

as glosas acontecem nos casos de procedimentos não contratualizados ou em duplicidade ou 

de envio inadequado de informação/documentação. 

Assim, as sugestões serão primordiais para a clareza de informações setoriais, possibilitando 

maior transparência sobre o comportamento do setor, além de permitir mais estudos e 

efetividade regulatória quanto à temática. 

 

 ANS monitora impactos da COVID-19 no setor de planos de saúde 

 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) está lançando um boletim informativo 

(https://www.ans.gov.br/images/stories/noticias/pdf/covid_19/Boletim_COVID-19_ANS.pdf) 

com o monitoramento específico que vem realizando junto ao setor de planos de saúde 

durante a pandemia do novo coronavírus (COVID-19). 

O material, elaborado pelas equipes técnicas das diretorias de Normas e Habilitação dos 

Produtos (DIPRO) e das Operadoras (DIOPE), contempla informações assistenciais e 

econômico-financeiras de uma amostra de operadoras médico-hospitalares que responderam 

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=56204
https://www.ans.gov.br/images/stories/noticias/pdf/covid_19/Boletim_COVID-19_ANS.pdf
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a Requisições de Informações feitas pela ANS, mostrando os impactos da Covid-19 na saúde 

suplementar. 

Nesse boletim são analisados dados sobre ocupação de leitos, custos de internação, fluxo de 

caixa das operadoras e inadimplência no setor, visando subsidiar a análise qualificada da 

Agência Reguladora sobre o tema, contribuindo para a tomada de decisões no enfrentamento 

da pandemia, bem como apresentar à sociedade informações importantes para a 

compreensão do cenário no mercado de planos de saúde. 

A maior parte das informações apresentadas provêm das operadoras de planos de saúde e de 

dados extraídos do Documento de Informações Periódicas (DIOPS), por meio do qual as 

operadoras encaminham, trimestralmente, suas informações econômico-financeiras. Também 

foram usados outros dados de envio obrigatório aos sistemas de informação da Reguladora. A 

solicitação foi encaminhada a 109 operadoras que atendem 80% do total de beneficiários do 

setor.  

Quanto à ocupação de leitos, o boletim traz gráficos que mostram a evolução da taxa de 

ocupação de leitos nos meses de fevereiro, março e abril de 2019 e 2020, comparando-os 

quanto à evolução da taxa de ocupação de leitos referentes à Covid-19 com demais 

procedimentos. Há, ainda, informações que mostram o impacto dos custos com internação, 

verificado pela comparação entre custos médios de internações por Covid-19 e outras 

internações (clínicas e cirúrgicas), e a evolução do número de internações por Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SARS) nesse período. 

Pelos números compilados é possível verificar que a taxa média da ocupação de leitos nos três 

meses de 2020 apresentou queda em relação ao mesmo período do ano passado. Já a taxa 

mensal de ocupação de leitos relativos à Covid-19 em relação a outros procedimentos passou 

de 9% em fevereiro para 47% em abril. Também houve aumento do número de internações de 

SARS em relação aos números do ano passado, com curva ascendente também nos meses 

analisados deste ano. 

Já em relação aos dados econômico-financeiros, foram consideradas informações de 99 

operadoras para o estudo de fluxo de caixa e de 102 operadoras para o estudo de 

inadimplência (as demais operadoras não submeteram informações no prazo de elaboração 

desse boletim).  

Os dados de 2020, que refletem a pandemia, mostram baixa variação do índice de 

sinistralidade de caixa e aquém do que observado no último trimestre de 2019. Quando 

comparados com dados de 2019, percebe-se uma tendência de variação sazonal dos índices do 

setor. Além disso, a pouca variação também pode ser explicada pela característica do ciclo 

financeiro do setor, no qual os planos efetuam o pagamento de prestadores semanas após o 

atendimento médico. Ou seja, as contas pagas até abril podem corresponder a procedimentos 
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relativos aos meses de janeiro, fevereiro e março deste ano, e ainda podem não ter sido 

impactadas pela Covid-19. Cabe ressaltar, também, que o possível efeito da queda do número 

de atendimentos verificados nos dados assistenciais poderá se refletir nos valores de caixa nos 

próximos meses, caso o cenário seja mantido. 

Os dados relativos à inadimplência, por sua vez, também mostram que não houve variação 

significativa em 2020 no comparativo com 2019, e o índice tem se mantido em 13% nos meses 

de fevereiro, março e abril de 2020. 

 

 

ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil 

 

 ANAC autoriza alteração em aeronaves para transporte de vítimas da COVID-19 

 

A Agência Nacional de Aviação Civil permitiu, por meio da Resolução nº 560, publicada em 

19/05/2020, que operadores de aeronaves de órgãos públicos e de empresas de táxi-aéreo 

autorizadas a realizar serviço aeromédico possam incluir dispositivos de separação física entre 

o cockpit e a cabine de passageiros, o Partitioning Device (PD), além de incluir a possibilidade 

de autorizações provisórias de outros dispositivos ainda não previstos no contexto da 

necessidade da pandemia. 

Assim, para realizar tais alterações, as quais permitem isolar a tripulação, equipe médica e 

paciente, não é necessário que o operador obtenha autorização da ANAC. Porém, para a 

instalação de outros equipamentos que não estejam contemplados na Resolução nº 560, 

desde que utilizados no contexto da pandemia ou que se enquadre na situação de emergência 

provocada pela pandemia, a Agência deverá fornecer uma autorização provisória 

Em abril, a ANAC autorizou o uso de cápsula de isolamento em aeronaves para o transporte de 

vítimas do novo coronavírus, medida essa que já se encontra prevista no escopo desta mesma 

resolução. 

Tais medidas possuem caráter excepcional e serão válidas apenas no período em que vigorar a 

emergência de saúde pública decorrente da transmissão do novo coronavírus no Brasil. 

 

 ANAC decide sobre regras do transporte aéreo de passageiros no contexto da COVID-

19 

https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/resolucoes/2020/resolucao-no-560-18-05-2020
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No dia 12/05/2020, a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) 

aprovou, por unanimidade, a flexibilização excepcional da aplicação das regras da Resolução nº 

400/2016 durante o estado de emergência causado pela pandemia de COVID-19. 

As alterações, vigentes a partir de 14/05/2020, estão embasadas por estudo técnico que 

buscou identificar potenciais problemas e oportunidades regulatórias de forma a ajustar a 

regulamentação às atuais condições decorrentes da pandemia e visam resguardar os principais 

direitos dos passageiros.  

As disposições são as seguintes: 

. O transportador deve comunicar o passageiro com antecedência mínima de 24 horas sobre 

eventual alteração programada do voo; 

. A assistência material fica assegurada ao passageiro em território nacional, exceto nos casos 

de fechamento de fronteiras e de aeroportos por determinação de autoridades;  

. As manifestações dos passageiros devem ser respondidas em até 15 dias; e  

. Nos casos de alteração programada, atraso, cancelamento ou interrupção do voo, fica 

assegurada a reacomodação do passageiro em voo de terceiro quando não houver 

disponibilidade de voo da própria empresa. 

Ademais, também está vigente desde 19 de março de 2020 a Medida Provisória nº 925, que 

ampliou para 12 meses o prazo de reembolso de passagens aéreas compradas até o dia 31 de 

dezembro de 2020. Já os consumidores que precisem alterar ou cancelar a sua passagem ficam 

isentos das penalidades contratuais mediante a aceitação de crédito para utilização futura. 

Contudo, segundo entendimento deliberado pela Diretoria Colegiada da ANAC, a Medida 

Provisória nº 925 não se aplica à situação prevista no art. 11 da Resolução nº 400/2016, ou 

seja, o passageiro que desistir da passagem aérea em até 24 horas contadas do recebimento 

do seu comprovante de compra tem direito ao reembolso no prazo de 7 dias. Essa regra se 

aplica às compras realizadas com antecedência mínima de 7 dias contados da data de 

embarque. 

 

 Autorizados pousos e decolagens de helicóptero em local não cadastrado durante 

pandemia 
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Para prestação de atendimento às vítimas da Covid-19, a Agência Nacional de Aviação Civil 

(ANAC) autorizou, por meio da Resolução nº 559, publicada no dia 19/05/2020, a realização de 

pousos e decolagens de helicópteros em locais não cadastrados, enquanto perdurar a 

pandemia,  abrangendo os detentores de Certificado de Operador Aéreo (COA) que operam 

sob os Regulamentos Brasileiros da Aviação Civil (RBAC) nº 135. 

Para a realização de operações de pouso e decolagem em locais não cadastrados, os 

operadores de helicópteros deverão observar uma série medidas: associação a uma situação 

emergencial decorrente da pandemia, operação prevista nas Especificações Operativas da 

empresa, local escolhido deve possuir dimensões adequadas para pouso e decolagem seguros 

e a aproximação do helicóptero deve ser conduzida a uma distância segura de vias públicas e 

instalações físicas, entre outras exigências de segurança operacional. 

 

 Novas medidas sanitárias em aeroportos e aeronaves reforçam uso de máscaras e 

proteção aos passageiros e profissionais 

 

No dia 19/05/2020 foram publicadas as novas medidas sanitárias para a aviação civil brasileira, 

como o reforço da necessidade de uso de máscara pelos passageiros durante toda a viagem, 

regras para o serviço de bordo e a manutenção do distanciamento social de pelo menos dois 

metros nos aeroportos, trazendo mais segurança para todos que precisam se deslocar no atual 

cenário de pandemia de Covid-19, além de preparar o setor aéreo para o momento de 

retomada da demanda pelo transporte 

A Nota Técnica nº101/2020/SEI/GIMTV/GGPAF/DIRE5/ANVISA, da Anvisa, aborda vários 

protocolos a serem adotados por empresas aéreas e aeroportos. As orientações atuais, que já 

preveem o distanciamento de pessoas nos aeroportos, a higienização de aeroportos e 

aeronaves e o uso dos equipamentos de proteção individual pelos funcionários do setor aéreo, 

seguem vigentes e vem ocorrendo no setor aéreo desde janeiro, antes da confirmação de 

casos de Covid-19 no Brasil. 

A ANAC ressalta que o transporte aéreo se prepara para se tornar cada vez mais seguro em 

todo o mundo e já conta com tecnologias que contribuem para evitar o contágio, como a 

filtragem de ar especial nas aeronaves mais modernas, que captura 99,7% de partículas ao 

promover a renovação do ar dos aviões a cada 3 minutos. Atualmente, todas as aeronaves da 

frota das empresas brasileiras contam com essa tecnologia. 

Dentro das diretrizes a serem adotadas para empresas aéreas e aeroportos estão medidas 

como: utilização de EPI (Equipamentos de Proteção Individual) por trabalhadores e servidores 

públicos; incentivo às campanhas de comunicação visando a prevenção e combate ao Covid-

http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Nota+T%C3%A9cnica+Aeroporto.pdf/a327c6c4-16d2-45be-98fb-344f51efacaf
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19; divulgação de avisos sonoros nos voos, áreas de embarque e desembarque nacionais e 

internacionais; distanciamento de 2 metros entre pessoas no aeroporto; desestímulo a 

aglomerações nas praças de alimentação de aeroportos e em espaços de check-

in de embarque e, especialmente, desembarque dentro das aeronaves; uso de máscara por 

passageiros e funcionários em geral; desinfecção de toda a área de movimentação de 

passageiros, pontes de embarque, aeronaves, ônibus e demais espaços de uso comum; 

organização criteriosa do procedimento de embarque de passageiros e especialmente 

desembarque da aeronave até o solo, orientando para que os passageiros permaneçam 

sentados na aeronave no pouso e informados que o desembarque será realizado por filas, 

iniciando pelos assentos situados mais à frente da aeronave; e recomendação da suspensão do 

serviço de bordo nos voos nacionais, sendo que, no caso de manutenção desse serviço, deve-

se priorizar alimentos e bebidas em embalagens individuais, higienizadas antes do serviço.  

 

 

ANCINE – Agência Nacional do Cinema 

 

 ANCINE aprova pacote de medidas para mitigar a situação da COVID-19 e para 

regularizar as atividades operacionais da Agência 

 

A Diretoria Colegiada da ANCINE aprovou, em 22/04/2020, um pacote de medidas que serão 

apresentadas ao Cômite Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual (CGFSA) e que contém ações 

divididas em dois eixos: ações de controle e gestão dos recursos públicos e medidas 

mitigadoras dos efeitos da COVID-10 sobre o setor. 

Esse primeiro eixo se refere à reorganização orçamentária do Fundo e ao reestabelecimento 

de suas linhas de investimento, para garantir não apenas a continuidade das ações de 

fomento, mas também a correta aplicação dos recursos públicos, em consonância com as 

determinações dos órgãos de controle, e com a atual capacidade operacional da ANCINE. 

Já sobre o segundo eixo, estão sendo propostas medidas emergenciais para o setor, ampliando 

as anunciadas na Portaria 151-E, publicada em 20/03/2020, visando mitigar os efeitos da 

COVID-19 na cadeia produtiva do setor audiovisual. 

Entre essas medidas estão: linha de crédito emergencial para o setor audiovisual, visando a 

manutenção dos empregos e das empresas do setor, inclusive exibidores proprietários de salas 

de cinema atualmente fechadas; suspensão temporária por seis meses para pagamento das 

parcelas de crédito contratadas junto ao BNDES com recursos do FSA, visando a preservação 

https://www.ancine.gov.br/sites/default/files/portaria_no_151-e_de_19_de_marco_de_2020_-_portaria_no_151-e_de_19_de_marco_de_2020_-_dou_-_imprensa_nacional.pdf
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da capacidade financeira das empresas de infraestrutura audiovisual; apoio não reembolsável 

ao pequeno exibidor; com o objetivo de manter os empregos e as empresas exibidoras de 

cinema de pequeno porte; e suspensão de prazos e diligências em desfavor das empresas. 

 

 ANCINE realiza Consulta Pública sobre o limite do aporte de recursos dos mecanismos 

de incentivo da Lei do Audiovisual 

 

Em 29/04/2020 foi aprovada, pela ANCINE, a colocação de Consulta Pública, por 45 dias, sobre 

o limite do aporte de recursos dos incentivos de que tratam os arts. 3º e 3º-A da Lei do 

Audiovisual (Lei nº 8.685/1993).  

Os mecanismos estabelecidos nesses dois artigos são as mais importantes fontes de 

financiamento do mercado audiovisual brasileiro, porém, o valor teto de aplicação desses 

mecanismos, em cada projeto, não sofre reajuste desde 2006. 

Assim, considerando que não há previsão da correção infralegal desses valores, e que estes 

mecanismos são utilizados por agentes do próprio mercado audiovisual, a ANCINE fez um 

estudo acerca desses limites, e de sua repercussão na eficiência dos mecanismos dos artigos 3º 

e 3º-A da Lei do Audiovisual, o qual apresentou possíveis alternativas para o aumento do limite 

do aporte. 

Ressalta-se que esse aumento não geraria acréscimo de gastos públicos ou impacto 

orçamentário, ao invés disso, daria maior eficiência e efetividade do uso desses recursos, 

reduzindo-se despesas e perdas públicas. 
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http://www.hbaadvogados.com.br/

