
               
                              
 
 
 

 

 

 

 

 

  



               
                              
 
 
 

 

 

 

 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE DECISÃO DO STF ACERCA DA LEI Nº 13.979 

 
 
A presente orientação técnica visa esclarecer e orientar aos técnicos municipais sobre os 
reflexos da decisão do STF acerca da Lei nº 13.979.  

 
Inicialmente cabe dispor que foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade, na qual 
requereu a extensão da vigência dos dispositivos contidos nos arts. 3º ao 3º-J da Lei nº 
13.979/2020 até que os Poderes Legislativo e Executivo decidam sobre o tema. 
 
Ressalta-se que a referida ação versou apenas sobre os artigos 3º a 3º-J da Lei nº 13.979, de 
2020, não fazendo qualquer menção a outros dispositivos da referida lei ou de outras, 
relacionadas ao período da pandemia. 
 
O Ministro Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal – STF, deferiu 
parcialmente o pedido, nos termos que se seguem: 

 
‘’Em face do exposto, defiro parcialmente a cautelar requerida, ad 
referendum do Plenário desta Suprema Corte, para conferir interpretação 
conforme à Constituição ao art. 8° da Lei n° 13.979/2020, com a redação dada 
pela Lei 14.035/2020, a fim de excluir de seu âmbito de aplicação as medidas 
extraordinárias previstas nos arts. 3°, 3°-A, 3°-B, 3°-C, 3°-D, 3°-E, 3°-F, 3°-G, 
3°-H e 3°-J, inclusive dos respectivos parágrafos, incisos e alíneas.’’  

 
A manifestação da decisão faz referência expressa aos dispositivos solicitados na ação para que 
tenha os seus efeitos estendidos, por tanto o reflexo imediato da decisão é o de manter a 
vigência de tais dispositivos mesmo após o dia 31 de dezembro de 2020, quando o Decreto 
Legislativo nº 6, de 2020, perdeu os seus efeitos.  
 
Com isto, as medidas sanitárias constantes dos artigos 3º ao 3º-J da Lei nº 13.979, de 2020, 
permanecem vigentes, permitindo a adoção de medidas tais como isolamento, quarentena, 
determinação de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de 
amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas ou tratamentos médicos específicos, 
uso obrigatório de máscaras de proteção individual, estudo ou investigação epidemiológica, 
exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver, restrição excepcional e temporária, por 
rodovias, portos ou aeroportos, de entrada e saída do País e locomoção interestadual e 
intermunicipal, requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas e autorização 
excepcional e temporária para a importação e distribuição de materiais, medicamentos, 
equipamentos e insumos da área de saúde sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa 
considerados essenciais para auxiliar no combate à pandemia do coronavírus, desde que 
registrados e autorizados à distribuição comercial por autoridades sanitárias estrangeiras que 
especifica e outras medidas ali previstas, como o uso obrigatório de máscara de proteção 
individual, o fornecimento gratuito de máscara a funcionários e colaboradores, o atendimento 
preferencial dos profissionais de saúde e de segurança pública em estabelecimentos de saúde 
etc. 
 



               
                              
 
 
 

 

 

 

 

Por tanto, os dispositivos que não foram dispostos na decisão monocrática proferida em sede 
cautelar perderam a vigência em 31 de dezembro de 2020, entre eles podemos citar os artigos 
que se segue:  
 

  art. 4°-A, que deu que deu amparo legal para a aquisição de equipamentos usados; 

 Art. 4º-B, que dispensou a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) quando 
se tratar de bens ou serviços comuns;  

 Art. 4º-D, que reduziu as exigências em relação ao gerenciamento de riscos nas etapas 
do processo administrativo de contratação;  

 Art. 4º-E, que admitiu a apresentação de Termo de Referência (TR) ou Projeto Básico 
(PB) simplificados;  

 Art. 4º-F, que flexibilizou os requisitos de habilitação quando houver restrição de 
fornecedores ou prestadores de serviços;  

 Art. 4º-G, que reduziu os prazos do pregão pela metade;  

 Art. 4º-H, que fixou as regras de vigência dos contratos regidos por aquela lei;  

 Art. 4º-I, que possibilitou prever aditivos de até 50% nos contratos;  

 Art. 4º-J, que permitiu caronas à Ata de Registro de Preços entre órgãos federais e 
outros entes;  

 Art. 4º-K, que fixou exigências quanto à priorização da análise e manifestação dos órgãos 
de controle interno e externo;  

 Art. 6º-A, que alterou os limites para a concessão de suprimento de fundos. 
 
 
Assim como o Art. 1º da Lei nº 14.065, de 2020, que alterou os limites da dispensa de licitação 
por valor da Lei nº 8.666, de 1993, permitindo expressamente o pagamento antecipado e o uso 
do RDC. 
 
Por fim, concluímos que a decisão cautelar proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowiski na 
Ação Direta de Inconstitucionalidade, afeta exclusivamente os artigos 3º a 3º-J da Lei nº 13.979, 
de 2020, mantendo a sua vigência mesmo após o dia 31 de dezembro de 2020, quanto aos 
demais artigos da referida lei que não foram objeto da ADI, encerraram sua vigência em 31 de 
dezembro de 2020, conforme consta atualmente da redação do Art. 8º da Lei nº 13.979, de 
2020. 
 
Diante disso, a Nexos Soluções Governamentais se coloca à disposição para auxílio e orientação 
para a realização de ações com o fito de cumprir as exigências apontadas. 
 
Atenciosamente, 

 
 

Grupo Técnico 

Nexos Soluções Governamentais 


