Comunicado sobre Auxílio Financeiro da Lei Complementar nº 173/2020
Esclarecimento sobre o tipo de ação judicial que deverá ser renunciada
Em 28 de maio de 2020, foi publicada a Lei Complementar nº 173, que estabelece o Programa Federativo de
Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e
dá outras providências.
Uma das iniciativas do Programa é a entrega de recursos da União, na forma de auxílio financeiro, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de 2020.
De acordo com o art. 5º, §7º, da referida Lei, será excluído dessa transferência o ente que tenha ajuizado,
após 20 de março de 2020, ação que tenha como causa de pedir, direta ou indiretamente, a pandemia da Covid19, exceto se renunciar ao direito sobre o qual se funda em até 10 (dez) dias, contados da data da publicação da
Lei Complementar.
Considerando o escopo do Programa Federativo, é importante esclarecer que o disposto no § 7º do art. 5º
da Lei Complementar nº 173 deve ser interpretado de modo a permitir que sejam alcançadas pelas renúncias
apenas aquelas ações que se relacionem com a possibilidade de imposição de ônus fiscais à União, o que ocorre,
de maneira exemplificativa, em demandas que, tendo como causa de pedir, direta ou indireta, a pandemia da Covid19, busquem auxílio financeiro ou econômico, seja por meio do repasse direto ou indireto de recursos, ainda que a
fundo específico, seja pela suspensão, novação, postergação ou declaração de quitação de obrigações pecuniárias
ou dívidas a serem adimplidas perante a União.
Assim, para fins de acesso aos recursos do auxílio financeiro previsto na Lei Complementar nº 173, não será
exigido dos entes que renunciem a eventuais ações relacionadas à pandemia da Covid19 cujo objeto não tenha
natureza financeira.

Brasília, 30 de maio de 2020.

