
Impactos Econômicos do Coronavírus: Auxílio 
Emergencial

It`s the end of the world as we know it, and I feel fine - REM

Leandro Novais e Silva

Prof. de Direito Econômico – FD/UFMG

Webinar UFMG + PROPAGUE
5 de maio de 2020

Belo Horizonte/MG



Choque econômico sem precedentes – 80% 
da economia desligada
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Medidas econômicas/Brasil – Lado da oferta

• O Congresso Nacional também conclui o reconhecimento do Estado de Calamidade, o que fez com que o governo seja dispensado do cumprimento da meta de
resultado primário neste ano que estava estimada em um déficit de R$ 124, 1 bilhões. A medida abre espaço fiscal para a adoção de medidas para o
enfrentamento do novo coronavírus. Os limites do Teto de Gastos e o atendimento da Regra de Ouro estão mantidos. Instrumento legal: Decreto Legislativo nº6 de
2020 (em vigor)

• BNDES anunciou uma linha emergencial de crédito empresas de saúde no valor de R$ 2 bilhões. Os juros aplicados também serão de 10% ao ano

• Foi anunciada uma linha de financiamento a juros reduzidos para micro e pequenas empresas no valor de R$ 40 bilhões. O objetivo é custear a folha de pagamento
dessas empresas e garantir empregos. Pela iniciativa, o governo vai arcar com os salários de funcionários no valor de até dois salários mínimos (R$ 2.090) durante
dois meses. Instumento legal: Instrumentos normativos: Medida Provisória e Resolução CMN

• Durante esse período, a empresa que aceitar o financiamento não poderá demitir seus trabalhadores. A linha de crédito prevê juros de 3,75% ao ano, com zero de
spread bancário, ou seja, não haverá lucros para os bancos nesta operação

• Haverá também uma carência de seis meses para que as empresas começarem a pagar o empréstimo que poderá ser pago em até 36 meses;

• A medida vai beneficiar mais de 12 milhões de trabalhadores e 1,4 milhão de pequenas e médias empresas (que possuem faturamento anual de R$ 360 mil a R$10
milhões ao ano) em todo o país;

• Do total dos recursos do programa, 85% são provenientes do Tesouro Nacional (R$ 34 bi) e 15% dos bancos privados. O financiamento será operacionalizado pelos
bancos que os empresários já possuam relacionamento

• Foi publicada no Diário Oficial a Medida Provisória 932 (em vigor) que oficializa, por três meses, a redução em 50% das contribuições das empresas para o Sistema
S, anunciada em 16 de março

Fonte: Casa Civil e Ministério da Economia
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-932-de-31-de-marco-de-2020-250477890


Medidas econômicas/Brasil – Lado da demanda

• Está reforçando o Bolsa Família, destinando R$ 3,1 bilhões para a ampliação do número de beneficiários do programa. Mais de 1 milhão de brasileiros devem ser
beneficiados com a medida. Instrumento legal: Medida Provisória de crédito extraordinário

• Ações para garantir a manutenção de emprego: adoção do teletrabalho; possibilidade de antecipação de férias individuais; concessão de férias coletivas;
aproveitamento e a antecipação de feriados; utilização de banco de horas; suspensão de exigências administrativas em relação à segurança e saúde no trabalho;
adiamento do recolhimento do FGTS pelas empresas. Instrumento legal: Medida Provisória 927

• Ampliação do Bolsa Família, abrangendo 1,2 milhão de famílias - R$ 3 bilhões são direcionados para a ampliação do Bolsa Família, como anunciado na última
segunda-feira (23/3). Instrumento Legal: Medida Provisória nº 929 (em vigor)

• o Senado Federal aprovou o auxílio emergencial de R$ 600, por três meses, voltado para trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores
individuais (MEIs) que integrem famílias de baixa renda. No texto, o Senado incluiu como beneficiários da iniciativa trabalhadores intermitentes que estejam
inativos no momento. A categoria é formada por profissionais que possuem vínculos empregatícios, mas que só recebem quando estão atuando junto as
empresas. Instrumentos normativos: Projeto de lei a ser sancionado pelo presidente da República, decreto presidencial e Medida Provisória de crédito
extraordinário

• Foram publicadas as Medidas Provisórias nºs 935 e 936 que garantem a complementação de salários para os trabalhadores que terão suas cargas horárias e
remunerações reduzidas por até três meses. Dessa forma, as MPs instituem o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda que tomará como
base o valor mensal do seguro-desemprego que trabalhadores teriam direito caso fossem demitidos. A medida tem custo superior a R$ 51 bilhões. As reduções
estabelecidas são de 25%, 50% e 70% que serão negociados a partir de acordos individuais e coletivos, conforme as faixas salariais dos trabalhadores. O valor da
hora de trabalho será preservado. A iniciativa atinge 24,5 milhões de trabalhadores e alcança, inclusive, os trabalhadores domésticos. A MP 936 também permite a
suspensão do contrato de trabalho, por no máximo dois meses, com o pagamento de 100% do valor respectivo do seguro-desemprego. No entanto, o valor do
seguro-desemprego dos trabalhadores não será impactado. Os recursos utilizados pelo programa serão custeados pelo Tesouro Nacional. Instrumento
legal: Medidas Provisórias nºs 935 e 936 em vigor

Fonte: Casa Civil e Ministério da Economia
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv927.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv929.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv935.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.htm


Critérios e cenários de 
intervenção para medidas de 
proteção monetária das 
famílias
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Base legal – o que é e quem tem direito ao auxílio – Lei 13.982, de 2 de 
abril de 2020
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Fonte: Caixa Econômica Federal



Base legal – o que é e quem tem direito ao auxílio – Lei 13.982, de 2 de 
abril de 2020
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Fonte: Caixa Econômica Federal



Números do auxílio emergencial e análise
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Principais falhas de acesso ao auxílio emergencial e o tamanho da 
crise
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Principais 
falhas/problemas 
do auxílio 
emergencial
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Encontrar exatamente 
as pessoas vulneráveis, 

que devem ser 
beneficiadas. Por 

exemplo, os que estão 
fora dos programas 

governamentais, Bolsa 
Família e CadÚnico;

As falhas de um amplo 
cadastro revelam o 

despreparo do governo 
para auxílios 

emergenciais em 
eventos de grande 

proporção;

As falhas criam 
incentivos perversos 

para fraudes ao 
sistema, prejudicando 
igualmente quem tem 

direito; e

Ainda baixo nível de 
bancarização é um 

problema para fazer o 
recurso chegar 

efetivamente na ponta.



Principais medidas adotadas pelo Banco Central 
do Brasil – Outro caminho possível para as PME`s

• Programa Emergencial de Suporte a Empregos oferece financiamento emergencial de folha de 
pagamento de pequenas e médias empresas – Resolução 4.800; Circular 4.006 e MP 944

• Empréstimo com lastro em letras financeiras garantidas por operações de crédito

• Instituições financeiras terão mais facilidade para renegociar dívidas de clientes – Resolução 
4.803

• Redução adicional do compulsório – Circular 3.993

• Pequenas e médias empresas terão operações de crédito facilitadas – Circular 3.998

• Dispensa de provisionamento para renegociação de operações de crédito – Resolução 4.782

• Distribuição de resultados e aumento de remuneração de administradores de IFs estão 
temporariamente suspensos – Resolução 4.797

• Autorização para fintechs emitirem cartões de crédito e se financiarem no Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – Resolução 4.792

12Fonte: BC - https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/medidasdecombate_covid19
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