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Boletim 
FecoméRcio RJ

Especial Coronavírus  
Como o setor pode reagir

Este boletim reúne informações e dicas fundamentais para ajudar sua empresa a enfrentar esse 
momento de crise gerado pela propagação do novo coronavírus (COVID-19). 

A Fecomércio RJ está empenhada em apoiar o setor como um todo, a partir de orientações e 
notícias de interesse de todos os empresários do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado 
do Rio de Janeiro. Estamos juntos!

NOTÍCIAS DO SETOR

CRÉDITO

JUSTIÇA FEDERAL DETERMINA QUE BANCOS NÃO AUMENTEM TAXAS DE JUROS E DIFICULTEM A CONCESSÃO DE CRÉDITO
O juiz Renato Coelho Borelli, da 9ª Vara Federal Cível da Justiça Federal do DF, concedeu liminar nesta quarta-feira (15) para determinar que 
"todas as instituições do Sistema Financeiro Nacional se abstenham de aumentar a taxa de juros ou intensi�car as exigências para a concessão 
de crédito". A União e o Banco Central, representado pelo presidente Roberto Campos Neto, são réus na ação popular assinada por Carlos Lupi, 
presidente nacional do PDT. Caberá ao Banco Central averiguar se a decisão será cumprida. 
(Fonte: O Globo/ Ancelmo Gois). CONFIRA AQUI!

LEGISLAÇÃO

A FORÇA-TAREFA PARA MONTAR O PROJETO DE LEI DE DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA E EXECUÇÃO JUDICIAL
Um grupo de advogados da área de falências está ajudando no projeto de lei 1397/2020, do deputado Hugo Leal, que suspende por 60 dias a 
decretação de falência e a execução judicial, por causa da Covid-19. 
(Fonte: O Globo/ Ancelmo Gois). CONFIRA AQUI!

CÂMARA APROVA DESTAQUE QUE REDUZ MULTA DO FGTS PARA 20% E ANTECIPA VERBAS TRABALHISTAS
Após aprovar o texto-base da Medida Provisória (MP) do “Contrato de Emprego Verde e Amarelo”, a Câmara dos Deputados aprovou, por 248 a 
214, um destaque do PSL que prevê a redução da multa rescisória em cima do valor do FGTS para 20% e a antecipação das verbas trabalhistas. 
Dois parlamentares se abstiveram.
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

APÓS COBRANÇA DE ALCOLUMBRE, MAIA PAUTA PARA HOJE (16) PROJETO QUE AMPLIA AUXÍLIO DE R$ 600
Após o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cobrar reciprocidade da Câmara, o presidente da Casa, Rodrigo Maia, decidiu pautar para esta 
quinta-feira (16) o projeto que faz alterações no auxílio emergencial de R$ 600 que deve ser pago a trabalhadores informais nos próximos três 
meses por causa da crise do coronavírus. O texto mantém o valor e a duração do benefício, mas inclui grupos sociais que não teriam direito ao 
auxílio pela proposta original. 
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI!

GOVERNO/POLÍTICA

GOVERNO PROPÕE SALÁRIO MÍNIMO DE R$ 1.079 EM 2021
O governo propôs, nesta quarta-feira (15), um salário mínimo de R$ 1.079 em 2021. O número foi fechado tomando como base um reajuste sem 
ganho real para os trabalhadores. A opção foi estabelecer apenas a in�ação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) como 
parâmetro para a correção do piso nacional. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

SUPREMO DECIDE QUE ESTADOS E MUNICÍPIOS TÊM PODER PARA DEFINIR REGRAS SOBRE ISOLAMENTO
Em sessão por videoconferência, o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira (15) que, além do governo federal, os governos estaduais 
e municipais têm poder para determinar regras de isolamento, quarentena e restrição de transporte e trânsito em rodovias em razão da 
epidemia do coronavírus.
(Fonte: Portal G1). CONFIRA AQUI!

GOVERNO PREVÊ DISPARADA DO ROMBO DAS CONTAS PÚBLICAS TAMBÉM EM 2021, E DÉFICIT SERÁ DE R$ 150 BI
Apesar de garantir que as medidas de resposta econômica ao novo coronavírus �carão restritas a 2020, o impacto da crise vai se estender pelos 
próximos anos. O governo estimou nesta quarta-feira (15) que o rombo nas contas públicas em 2021 será de R$ 150 bilhões, o equivalente a 
1,84% do PIB e é o dobro do que estava previsto. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!
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‘CORTE NA CONTRIBUIÇÃO DO SISTEMA S É MEDIDA PÍFIA’, DIZ PRESIDENTE DA FECOMÉRCIO RJ
A decisão do governo, via medida provisória (MP) 932/2020, de reduzir à metade a alíquota de contribuição das empresas ao Sistema S até 30 
de junho é “míope, pí�a no efeito que terá”, avalia Antonio Florencio de Queiroz Junior, presidente da Fecomércio RJ. 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

PESQUISA REVELA QUE 75,5% DOS COMERCIANTES DO RIO NÃO VENDEM ONLINE
O IFec RJ, instituto de pesquisas da Fecomércio RJ, fez um levantamento inédito que revelou que 75,5% dos comerciantes do Rio de Janeiro não 
fazem vendas pela internet. 
(Fonte: O Globo/ Lauro Jardim). CONFIRA AQUI!

SHOPPINGS ABREM AÇÕES DE DESPEJO CONTRA LOJISTAS POR INADIMPLÊNCIA
O volume de processos de grandes grupos de shopping centers cresceu contra lojistas pequenos e médios por causa de inadimplência contratual 
— com solicitações de despejos de comerciantes ou multas.
(Fonte: Valor Investe). CONFIRA AQUI!

COMÉRCIO EM CAMPO GRANDE É ALVO DE FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA CONTRA AGLOMERAÇÕES
Escalonamento do horário de funcionamento do comércio, fechamento de estabelecimentos que não são considerados essenciais e 
funcionamento apenas para delivery são algumas das medidas adotadas para evitar a aglomeração do público nas ruas e frear o avanço do novo 
coronavírus. Mesmo assim, as ruas de Campo Grande continuam movimentadas, o que levou o bairro da Zona Oeste da cidade ser alvo de 
�scalização da Prefeitura do Rio em conjunto com a Secretaria municipal de Ordem Pública (Seop). 
(Fonte: O Globo). CONFIRA AQUI!

VIA VAREJO PEDE SUSPENSÃO DE ALUGUÉIS PARA ENFRENTAR QUEDA DA RECEITA
A varejista de eletroeletrônicos Via Varejo está pedindo a suspensão de aluguéis de mais de 1.020 lojas físicas fechadas por conta de medidas de 
quarentena em todo país, como uma forma de lidar com a queda de 50% de sua receita, segundo duas fontes com conhecimento do assunto.
(Fonte: Exame). CONFIRA AQUI!
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