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Seguem como principais notícias do dia 

02/04/2020. 

MP936/2020: Entenda todo o conteúdo

Foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) de quarta-feira (1º) a 

medida provisória que institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e 

da Renda e trata da aplicação de medidas trabalhistas complementares para o 

enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente do coronavírus...

Leia mais...

Receita Federal adia pagamento de PIS, Pasep, Cofins e INSS

O secretário especial da Receita Federal, José Tostes Neto, anunciou nesta quarta-feira 

(01/04) o adiamento das contribuições de PIS/Pasep e Cofins, que incidem sobre a 

receita das empresas, e também da contribuição patronal para a Previdência 

Social (INSS) .

A Receita decidiu jogar para agosto e outubro o pagamento das contribuições das 

empresas.



Viriato Assessoria Contábil e Fiscal Ltda. 

Rua Irapuá, 350 e 357 - Penha Circular - RJ - CEP: 21215-060 

CNPJ: 31.156.276/0001-97

Fones: (21) 3341-2400 / 3341-2424

contato@viriato.com.br

www.viriato.com.br

A decisão vem na esteira de uma série de alterações em diretrizes feitas pelo governo 

para enfrentar a pandemia de coronavírus.

Segundo Tostes, as quatro contribuições que seriam devidas em abril e maio serão 

jogadas para pagamento em agosto e outubro. O secretário afirmou que o adiamento 

das quatro contribuições representa nos dois meses um valor estimado de R$ 80 

bilhões...

Leia mais...

Câmara aprova projeto que permite adiar recolhimento de INSS de 

funcionários

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º) projeto de lei que 

suspende por até 90 dias o pagamento da contribuição previdenciária patronal. O texto 

também proíbe a aplicação de multa pela falta de entrega de declarações e documentos 

fiscais.

A matéria segue para o Senado e faz parte do conjunto de medidas emergenciais 

propostas pelo Congresso Nacional em combate à pandemia do novo coronavírus. O 

objetivo da proposta é preservar empregos e atividades econômicas afetadas pela 

emergência em saúde pública...

Leia mais...
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Receita prorroga prazo de entrega da declaração do IR para 30 de 

junho

A Receita Federal do Brasil anunciou ontem noite, a prorrogação para 30 de junho do 

prazo final para a entrega das declarações do imposto de renda das pessoas físicas 

referentes ao ano-base de 2019...

Leia mais...

Governo reduz a zero cobrança de IOF de operações de crédito

O governo federal decidiu reduzir de 3% ao ano para zero a cobrança do Imposto sobre 

Operações Financeiras (IOF) que incide sobre operações de crédito. O anúncio foi feito 

nesta quarta-feira, 1º, pelo secretário da Receita Federal, José Tostes Neto. Segundo 

ele, a medida vai custar R$ 7 bilhões...

Leia mais...

CNJ flexibiliza regras da recuperação judicial

Plenário aprovou publicação de uma portaria com orientação para os magistrados

O Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou ontem a publicação de uma 

portaria que orienta os juízes a flexibilizarem as regras dos processos de recuperação 

judicial. A norma deve ser aplicada aos casos de empresas que tiveram a sua 

capacidade financeira afetada pela crise decorrente do coronavírus...

Leia mais...
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