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MEDIDA PROVISÓRIA ADIA PAGAMENTO DE TRIBUTOS DO SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte: Diário Oficial da União
A Medida Provisória 952/2020 prorroga para agosto o prazo de recolhimento das taxas do Fundo de

Fiscalização das Telecomunicações (FISTEL) que venceram em 31 de março. A MP foi publicada nesta

quarta-feira (15) em edição extra do Diário Oficial da União. Os tributos são: Taxa de Fiscalização de

Funcionamento (TFF), Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública (CFRB) e Contribuição

para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine).

DECRETO INSTITUI CONAERO E CONAPORTOS
Fonte: Diário Oficial da União
Publicado o Decreto 10.319 no Diário Oficial de

13/04 que institui a Comissão Nacional das

Autoridades Aeroportuárias (CONAERO) e a

Comissão Nacional das Autoridades nos Portos

(CONAPORTOS) com o propósito de coordenar as

atividades dos órgãos e entidades públicas e

privadas nos aeroportos e portos, e propor

medidas que visem o aperfeiçoamento do fluxo

de informações, o despacho por meio eletrônico,

dentre outras medidas.

PLENÁRIO APROVA AJUDA A ESTADOS E
MUNICÍPIOS PARA COMPENSAR PERDA DE
ARRECADAÇÃO
Fonte: Agência Câmara
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, nesta

segunda-feira (13), ajuda financeira da União a

estados, Distrito Federal e municípios para

compensar a queda de arrecadação do ICMS e do ISS

deste ano em relação a 2019. A previsão de queda é

causada pela pandemia de Covid-19. O texto (Projeto

de Lei Complementar 149/19) será enviado ao Senado.

FMI PREVÊ RECESSÃO GLOBAL DE 3% EM 2020,
MAIOR QUEDA DESDE GRANDE DEPRESSÃO DE 29
Fonte: Onu News
O Fundo Monetário Internacional, FMI, publicou

nesta terça-feira as suas previsões para a economia

global. Muitos países enfrentam agora várias crises

em setores como saúde, finanças e mercados, que

interagem de maneiras complexas. Mesmo com os

Governos fornecendo apoio sem precedentes a

famílias, empresas e mercados financeiros, ainda

existe uma incerteza considerável sobre qual será o

cenário econômico no fim do bloqueio.

OCDE LANÇA BRIEFING INTITULADO "COVID -19
E O COMÉRCIO INTERNACIONAL: QUESTÕES E
AÇÃO
Fonte: OCDE
Como parte do esforço para auxiliar os governos a

enfrentar a crise causada pela pandemia do novo

coronavírus, a OCDE está publicando uma série

de briefings de políticas, Em sua última

publicação destacou quatro recomendações

gerais aos governos para manter o comércio

fluindo durante a crise: (i) os países devem honrar

seus compromissos de notificar à OMC as

medidas relacionadas ao comércio em resposta à

Covid-19; (ii) manter as cadeias de suprimentos

globais funcionando; (iii) evitar restrições à

exportação de bens essenciais; (iv) os governos

devem conceder instrumentos de apoio

financeiro resilientes, além de repensar junto às

empresas a resiliência nas cadeias de

suprimentos globais.

CÂMARA APROVA MP DO CONTRATO VERDE E
AMARELO
Fonte: Agência Cãmara
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou a

Medida Provisória 905/19, que cria o contrato de

trabalho Verde e Amarelo. Entre outros pontos, o

texto prevê incentivo para o primeiro emprego, com

a redução de encargos trabalhistas; considera

acidente de trabalho no percurso casa-emprego

somente se ocorrer no transporte do empregador; e

coloca acordos coletivos acima de jurisprudência e

súmulas do Tribunal Superior do Trabalho (TST). 

GOVERNO CRIA GRUPO DE TRABALHO PARA
COORDENAR RECUPERAÇÃO ECONÔMICA
Fonte: Diário Oficial da União
Coordenado pela Casa Civil da Presidência da

República, o grupo terá duração de 90 dias e, ao final

desse prazo, deverá apresentar um plano de trabalho

contendo proposta de ações estruturantes e

estratégicas para recuperação e retomada do

crescimento econômico. Poderão ser consultados

especialistas e representantes de órgãos e entidades

públicos e privados para a elaboração das medidas.

PUBLICADA INSTRUÇÃO NORMATIVA QUE
DISCIPLINA O DESPACHO ADUANEIRO DE
IMPORTAÇÃO
Fonte: Diário Oficial da União
Em caso de emergência, de estado de

calamidade pública ou de pandemia declarada

pela Organização Mundial da Saúde (OMS),

reconhecidos pelas autoridades competentes, o

Certificado de Origem das mercadorias

importadas poderá ser apresentado no prazo de

até 60 (sessenta) dias, contado da data do

registro da DI.

STF RECONHECE COMPETÊNCIA CONCORRENTE
DE ESTADOS NO COMBATE À COVID-19
Fonte: Supremo Tribunal Federal
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por

unanimidade, confirmou o entendimento de que

as medidas adotadas pelo Governo Federal na

Medida Provisória 926/2020 para o enfrentamento

do novo coronavírus não afastam a competência

concorrente nem a tomada de providências

normativas e administrativas pelos estados, pelo

Distrito Federal e pelos municípios.
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