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Seguem como principais notícias do dia 

01/04/2020. 

TJ-RJ suspende decreto de Crivella que liberou funcionamento de lojas 

de construção e lotéricas

Após ação da Defensoria Pública do Rio, o juiz Marco Jose Mattos Couto, do Plantão 

Judicial do TJ do Rio, concedeu liminar para suspender, de forma imediata, o decreto 

editado pelo prefeito Marcelo Crivella, em 26 de março, que liberou o funcionamento de 

lojas de materiais de construção e casas lotéricas. "Convém salientar que eventual 

problema que possa ocorrer com a situação econômica, por pior que seja, poderá ser 

contornado a médio ou longo prazo, o que não ocorrerá se o caos na saúde anunciado 

ocorrer e, de fato, milhares de pessoas forem infectadas com a COVID-19 e, em um 

quadro ainda pior, milhares de pessoas vierem a morrer como decorrência da infecção 

pelo mencionado vírus", argumenta o juiz...

Leia mais...

Governo Federal reduz à metade contribuições das empresas ao 

Sistema S por 3 meses

MP foi publicada na edição extra do Diário Oficial da União. Estimativa é que as 

empresas deixem de contribuir com R$ 2,2 bilhões no período

Medida Provisória (MP) publicada na edição extra desta terça-feira (31) do Diário Oficial 

da União reduziu pela metade a contribuição obrigatória das empresas ao Sistema S por 
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3 meses. Apenas as alíquotas de contribuição ao Sebrae não mudaram.

A redução já tinha sido anunciada pela equipe econômica no dia 16 de março. O 

objetivo é diminuir os custos para o empregador em meio à crise causada pela 

pandemia do novo coronavírus...

Leia mais...

MP que vai socorrer as empresas deve ficar pronta em dois dias 

Mansueto Almeida lembrou que o Tesouro Nacional vai liberar 

inicialmente R$ 34 bilhões

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, informou que a medida provisória 

que vai permitir o financiamento da folha de pagamento das pequenas e médias 

empresas durante a pandemia do coronavírus deve ficar pronta até a próxima quarta-

feira (01/04). A medida, como foi anunciado na última sexta-feira (28/03), deve liberar 

R$ 40 bilhões para 1,4 milhão de empresas e 12,2 milhões de trabalhadores nos 

próximos dois meses.

"Estamos estudando as minutas da medida provisória. [...] Esperamos ter a redação 

final da medida provisória até quarta-feira de manhã", informou Mansueto Almeida nesta 

segunda-feira (30/03), dizendo que o importante no momento é "desenhar a medida 

para operacionalizá-la o mais rápido possível"...

Leia mais...
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Justiça adia pagamento de ICMS e parcelamento

Empresas recorrem ao Judiciário enquanto Estados não definem tema Os secretários 

de Fazenda dos Estados decidiram que, durante o período de enfrentamento à 

pandemia, não deverão adotar, isoladamente, medidas relacionadas ao ICMS. No 

Estado de São Paulo, enquanto a questão não é definida,empresas paralisadas ou com 

atividades reduzidas pela quarentena, imposta pelo Decreto nº 64.881, decidiram 

recorrer ao Judiciário.

A primeira liminar que se tem notícia beneficia a Vedatem Vedações. A decisão é da 

juíza Alexandra Fuchs de Araújo, da 6ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo. Ela 

suspendeu tanto o prazo do ICMS como o de pagamento de parcelamento até 1º de 

maio (processo nº 1016209-67.2020.8.26.0053)...

Leia mais...

Senado encampa projeto de Toffoli que suspende aluguéis na crise do 

coronavírus

Flexibilizações vão desde arrendamentos agrários até devolução de mercadorias e 

práticas anticorrenciais

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, preparou um projeto de 

lei encampado pelo Senado para suspender desde o pagamento de aluguéis até a 

devolução de mercadorias adquiridas pela internet durante a pandemia do coronavírus.
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O projeto foi apresentado pelo senador Antonio Anastasia (PSD-MG) nesta terça-feira 

(31), terá relatoria de Simone Tebet (MDB-MS) e existe consenso para que seja 

aprovado nas duas Casas até a próxima semana em regime de urgência.

A ideia, segundo assessores de Toffoli, é organizar as relações privadas definidas em 

contratos que, na crise, precisam ser alteradas ou até interrompidas temporariamente 

sem que isso gere ações judiciais. Somente ficam fora os casos de empresas em 

recuperação judicial e os serviços regulados (como água e energia)...

Leia mais...

Medidas para manter a saúde financeira das MPE

COMUNICADO DO BANCO DO BRASIL PARA AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS:

No Banco do Brasil, a saúde e a segurança de nossos clientes, funcionários e toda a 

comunidade são prioridade. Monitoramos continuamente a situação e os impactos do 

novo coronavírus - COVID-19, e seguimos as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da 

Saúde.

Como parceiro histórico das micro e pequenas empresas, o BB oferece às entidades 

parceiras soluções para possibilitar a manutenção a saúde financeira dos 

pequenos negócio, disponíveis no site bb.com.br/empresas/covid19.
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Abaixo destacamos soluções que priorizam os canais digitais, de modo que os  

empresários possam realizar transações financeiras sem a necessidade de comparecer 

à agência...

Leia mais...


