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Medidas adotadas pelo Ministério da Economia 

 

A atual pandemia do novo coronavírus Covid-19, além dos inestimáveis 

danos humanos e sociais, também possui um alto custo para a economia de 

forma geral. A crise provoca o aumento dos encargos federais, estaduais e 

municipais pelo fato desses entes estarem diretamente envolvidos no controle 

da situação. Outras consequências da crise são as perdas do terceiro setor e do 

setor produtivo em razão do distanciamento social necessário para a segurança 

da população. 

Por esse motivo, o Ministério da Economia foi instado a adotar medidas 

econômicas voltadas para a redução dos impactos dessa crise, para que a 

economia sofra o menos possível durante a pandemia, e para que a mesma 

possa se restabelecer mais rapidamente após a regularização da situação. Tais 

medidas, que vêm sendo adotadas desde 16 de março de 2020, possuem como 

alvo de proteção pessoas físicas e jurídicas, procurando amenizar 

economicamente os efeitos da pandemia e do distanciamento social 

(isolamento) para famílias e empresas.  



Apesar do objetivo comum, as propostas e medidas possuem as mais 

diversas naturezas, desde auxílio emergencial para famílias cuja renda é 

diretamente impactada pela crise, isenções de impostos e contribuições para 

auxílio de empresas e do setor produtivo, até programas de crédito e 

financiamento variados. 

O país no momento atual encara um problema de saúde pública sem 

precedentes. A alocação de verba em caráter emergencial para idosos, 

manutenção de empregos, crédito para micro e pequenas empresas e outros, 

são algumas medidas tomadas para conseguir manter as recomendações do 

Ministério da Saúde em relação ao distanciamento social, considerado o esforço 

mínimo para evitar o colapso do sistema de saúde público e privado brasileiro.  

Algumas medidas são de caráter emergencial, e/ou temporário, contando 

com o contínuo monitoramento da pandemia por parte dos órgãos responsáveis. 

Os problemas econômicos não ocorrerão somente durante a duração da 

pandemia, mas também no momento seguinte, antecipando a inevitável 

contração da economia brasileira e mundial. 

 

 

MPV 935 e 936/2020 (MEDIDA PROVISÓRIA) 01/04/2020 

Entre as medidas adotadas pelo Governo Federal está a lei 13.982/20 que 

antecipa uma renda básica emergencial no valor de R$ 600,00 que atende ao 

público de trabalhadores informais, autônomos e sem renda fixa. A medida 

também engloba mulheres chefe de família, que podem receber o valor de até 

R$ 1200,00.  

A MPV estará em vigor até o fim da crise provocada pela pandemia do 

novo coronavírus. Além disso, a renda básica emergencial no valor de R$ 600,00 

será antecipada às pessoas com deficiência que estão aguardando na fila de 

espera do INSS até a liberação do Benefício de Prestação Continuada (BPC). 

 

 



Quem tem direito ao benefício? 

Para receber a renda básica emergencial o cidadão precisa se encaixar 

em pelo menos uma das condições listadas, ou seja, ser ou estar: 

• Titulares de pessoa jurídica (Microempreendedor Individual / MEI); 

• Inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais do 

Governo Federal até o último dia de março; 

• Cidadãos com renda média mensal de até meio salário mínimo por 

pessoa ou de até três salários mínimos por família; 

• Contribuintes Individuais ou facultativo do Regime Geral de Previdência 

Social. 

 

Quem não tem direito ao benefício 

O benefício de renda básica emergencial não contempla os cidadãos que 

se encaixam em pelo menos uma das condições: 

• Aposentadoria ou pensões (como BPC); 

• Seguro-desemprego; 

• Qualquer programa Federal de transferência de renda (exceto Bolsa 

Família); 

• Renda mensal maior que meio salário mínimo (R$ 552,20) per capita; 

• Renda familiar mensal maior que três salários mínimos (R$ 3.135,00), e; 

• Tenha recebido rendimentos tributários acima de R$ 28.559,70 em 2018. 

Para a distribuição dos benefícios o Governo Federal lançou no dia 07/04 

um aplicativo para cadastrar trabalhadores informais pra receber a renda básica 

emergencial. O objetivo dessa ação é registrar os trabalhadores, que tem o 

direito ao auxílio, mas não constam na base de cadastro de programas sociais 

do governo.  

É estimado, pelo o Governo Federal, que o sistema virtual tenha uma 

captação de 15 a 20 milhões de informais. Para os beneficiários do programa 

Bolsa Família e cidadãos com inscrição no CadÚnico a contemplação será 

automática; o auxílio deve ser liberado a partir do dia 16/04.  



DECRETO Nº 10.305, DE 1º DE ABRIL DE 2020 

O decreto anunciado foi a isenção, para operações de crédito, do Imposto 

para Operações Financeiras (IOF) por até 90 dias. A medida faz parte do 

programa de linhas de créditos que serão oferecidas ao setor produtivo, com 

juros reduzidos e, consequentemente, menores custos operacionais de crédito. 

Esse tipo de tributo é pago em caso de empréstimo ou compra de moeda, 

por exemplo. O objetivo do Governo é diminuir os custos do crédito, pois este 

último será expandido e terá o juro reduzido em ajuda a crise do novo 

coronavírus.  

O secretário da Receita Federal, José Tostes Neto, estimou um custo de 

R$ 7 bilhões para essa medida.  
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