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Seguindo considerações apresentadas em memoriais pela FecomercioSP, o STF concluiu na última semana
o julgamento a respeito da exclusão do ICMS das bases de cálculo do pagamento da contribuição de
PIS/Cofins de forma favorável às empresas. Dessa forma, as empresas que entraram com ação antes da
decisão do STF (15 de março de 2017) podem recuperar os créditos dos cincos anos anteriores ao
ajuizamento do processo. No caso dos contribuintes que propuseram ações depois da decisão do
Supremo, devem receber os créditos a partir da data da decisão. As empresas que espontaneamente
deixaram de pagar o ICMS embutido em PIS/Cofins, por sua vez, não podem mais ser cobradas pela
União. 
EMPRESAS PODEM SER RESSARCIDAS POR DECISÃO QUE EXCLUI ICMS DO CÁLCULO DE PIS/COFINS 
 

 
Em nova votação, após alteração pelo Senado Federal em fevereiro, a Câmara dos Deputados aprovou o
Marco Legal das Startups na última semana, o que representa avanço substancial para a regulamentação
das startups no País, na avaliação do Comitê Startups da FecomercioSP. A Entidade participou
ativamente da tramitação, com envio de sugestões de melhorias, participando, inclusive de audiência
pública no Senado Federal. A expectativa, agora, é que temas relevantes que não foram contemplados,
como as stock options e os incentivos fiscais, sejam trabalhados pelo legislador em conjunto com o
mercado. 
APROVAÇÃO DO MARCO LEGAL DAS STARTUPS REPRESENTA AVANÇO IMPORTANTE NA REGULAMENTAÇÃO DO
ECOSSISTEMA, AVALIA FECOMERCIO-SP 
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TRABALHISTA

Está disponível para associados da
FecomercioSP um simulador exclusivo que
mostra quanto a empresa deve pagar
conforme o porcentual de redução do salário
do funcionário, bem como o valor que ele tem
a receber do governo, por meio do benefício
decorrente da nova MP trabalhista. 
 
SIMULE AS REDUÇÕES DE JORNADA E SALÁRIO

 
COMÉRCIO ELETRÔNICO 
 
Pesquisa exclusiva da FecomercioSP mostra que
o comércio eletrônico paulista deu um salto
expressivo de tamanho: terminou 2020 com
alta de 27% no seu faturamento em relação
ao ano anterior. O setor fechou o ano com um
saldo total de R$ 29 bilhões. 
 
 
E-COMMERCE PAULISTA CRESCEU 27% EM 2020

 
TRABALHISTA 
 
FecomercioSP orienta sobre dispositivos
trabalhistas em relação à nova lei em vigor,
que determina que gestantes deverão
permanecer afastadas das atividades de
trabalho presencial, sem qualquer prejuízo na
remuneração, durante o período de pandemia. 
 
 
AFASTAMENTO PRESENCIAL DE GESTANTES 

 
TURISMO 
 
Amanhã (18), às 17h, a FecomercioSP realiza o
webinário O Futuro das Viagens – Desafios
para Cruzeiros e Agentes. No encontro, a
presidente do Conselho de Turismo da
Federação, Mariana Aldrigui, recebe Magda
Nassar, presidente da Abav, e Marco Ferraz
presidente da Clia Brasil. 
 
DESAFIOS PARA CRUZEIROS E AGENTES

 
Neste episódio, o fundador da Petlove, Marcio Waldman fala sobre a expansão acelerada da empresa,
transformações nos hábitos de consumo e na cadeia logística, parcerias e muito mais. 
PETLOVE: ESTRATÉGIAS E EXPECTATIVAS PARA A RETOMADA  
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Dados do primeiro trimestre de 2021 indicam que a economia teve um desempenho melhor do que se
esperava no período. Entre eles, destaca-se o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-
Br), que aponta crescimento de 2,3% entre janeiro e março na comparação com o quarto trimestre de
2020. Somado à ligeira valorização do real e aos recordes na arrecadação de impostos e no saldo
comercial, o Economix avalia se há motivos para melhorar as expectativas em relação à recuperação da
economia neste ano. O programa também analisa a inflação no Brasil – em 12 meses até abril, atingiu o
maior nível desde novembro de 2016 – e nos Estados Unidos, onde o avanço dos preços começa a gerar
preocupação. Ademais, o episódio discorre se estamos vivendo o início de uma nova era do capitalismo,
marcada por mais intervenção e menos livre-mercado. 
RECUPERAÇÃO EM RITMO MELHOR DO QUE O ESPERADO? 
 
 

 
A que se deve a banalização de uma tragédia sem precedentes? Em entrevista ao UM BRASIL, uma
realização da FecomercioSP, a psicanalista e diretora do Instituto Gerar, Vera Iaconelli, diz que a
negação do luto, evidenciada durante a pandemia em comportamentos que desprezam o cuidado com a
vida e com a dor do próximo, está ligada ao receio de criar laços profundos. “Amar é depositar alguma
coisa a fundo perdido. Você não tem garantia nenhuma”, elucida a psicanalista. 
SOBREVIVÊNCIA DA NOSSA SOCIEDADE DEPENDE DA CORAGEM DE AMAR  
 
 

SIGA A FECOMERCIO-SP
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