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Coronavírus: Justiça nega liminar para cervejaria deixar de
pagar ICMS
Magistrado apontou que vendas não foram prejudicadas e que governo tomou medidas emergenciais
contra crise

27/04/2020 16:29 - Adriel Mattos

    

A 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos de Campo Grande negou liminar para a Cervejaria
Petrópolis – que tem fábricas em Mato Grosso do Sul – para deixar de pagar o Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por três meses. A suspensão ocorreria após o �m do
estado de calamidade pública decretado em razão da pandemia de Covid-19, doença causada pelo
novo coronavírus.

Conforme os autos do processo, a empresa alega que não há como cumprir todas as suas obrigações.
Assim, tendo o mínimo de consciência social, seus funcionários devem ser os primeiros contemplados
com os recursos disponíveis.

Os advogados citam ainda que  a atividade econômica do país está sofrendo imensos prejuízos com o
comércio fechado, pontos de venda paralisados, e consequentemente baixo faturamento das
empresas; e defendem que a medida é necessária a �m de se evitar a piora do cenário econômico do
país, bem como com a postergação do recolhimento do tributo conseguirá manter a empregabilidade
de seu quadro de funcionários.

Em sua decisão, o juiz Marcelo Andrade Campos Silva apontou que a cervejaria não comprovou risco
de dano ou perigo, que justi�caria a suspensão. Salienta ainda que a sociedade como um todo enfrenta
os efeitos da crise causada pela pandemia. “Neste viés, é relevante ponderar a magnitude do grupo
empresarial que, embora possa estar sofrendo redução de consumo de seus produtos, com
consequente diminuição da produção fabril, certamente possui retaguarda material a �m de suportar a
oscilação proveniente da crise gerada pela pandemia do coronavírus”, escreveu.

O magistrado prossegue destacando que nenhum produto da cervejaria deixou de ser vendido devido
ao isolamento social, já que supermercados e estabelecimentos semelhantes não fecharam. “Certo é
que existe uma cadeia por onde os recursos �nanceiros circulam (existindo em casa fase um credor e
devedor), sendo temerário invocar ordem que impeça esse �uxo normal, consistente na suspensão por
certo período de tempo do recolhimento do principal tributo estadual, principalmente nesta fase em que
o Poder Público deve atuar de forma incisiva a �m de garantir a saúde de seus cidadãos”.
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Por �m, Silva cita que a empresa já obteve certo alívio �nanceiro tanto com o retorno gradual das
atividades comerciais, quanto pelas medidas adotadas pelo poder executivo federal, que concedeu o
adiamento do pagamento de diversos tributos e contribuição para o Instituto Nacional de Seguridade
Social (INSS).  Também cita as novas regras trabalhistas previstas na Medida Provisória (MP) 936,
linhas de crédito especiais e demais medidas que não motivariam a concessão da liminar.
 

VEJA TAMBÉM

+ Governo reconhece que aulas após férias antecipadas podem não voltar

+ Saques em dinheiro do auxílio emergencial começam hoje; Con�ra o calendário

+ Correio do Estado lança página especial sobre Coronavírus

Felpuda

Políticos que se dizem alinhados com o presidente Jair Bolsonaro simplesmente desapareceram, como, digamos assim, em um
passe de mágica. Não se ouve nenhuma manifestação das �gurinhas que eram presenças constantes nas redes sociais. O
silêncio, conveniente para uns e outros da situação ou oposição, por diversos motivos mostra realmente que quem nasceu para
baixo clero nunca chegará a cardeal.



  5,55 rocínio foi escolhido 'ao acaso'   ***   Paraguai reduz isolamento, mas reabertura da fronteira é incerta   ***   PDT entra com mandado de se   25°

https://correiodoestado.com.br/cidades/governo-reconhece-que-aulas-apos-ferias-antecipadas-podem-nao-voltar/371279
https://correiodoestado.com.br/economia/saques-em-dinheiro-do-auxilio-emergencial-comecam-hoje-confira-o-calendario/371270
https://correiodoestado.com.br/correio-b/correio-do-estado-lanca-pagina-especial-sobre-coronavirus/369122
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssfLxpum6s6FRdxDJpAf5Q4_7WEjbY2h4sUPtb7RRMGsRyqKWm_nLJN_V6bn7qXMPnJqo0dS73pTMBPee8LIoamEvBj8y9oMNL2qN9c6Q2OJvCnu6wHlcjexnstmK7WBLEi0k5I2gh6n5LkAXUI_mBt4tLo4Qn6dDNS2TCoSt1QHTt1EcV8CKdlH7scs6TXoNpHWkbukduz3yZ1jbYfYpvq65smdJKWi2tEaVuEC88ikglVFTSANDhmekdwd9ttSUXa8np_V1sNFK81H_TR_Xub&sai=AMfl-YS3RsSYdSOYR2ewf4SAkus7QknXZUyyHm0FSZFYoPC0Pig5CC7nE9jlOQWiNb4ZIy4HK4F19AAi_6XAfqJUgs7xyC0jxqGOyciZdB8JE4kw&sig=Cg0ArKJSzMSHmdZpxhEK&adurl=https://vempracasa.com/&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
javascript:;
https://correiodoestado.com.br/servicos/cotacoes
https://correiodoestado.com.br/servicos/previsaoDoTempo
https://correiodoestado.com.br/policia/taxista-vitima-de-latrocinio-foi-escolhido-ao-acaso/371319
https://correiodoestado.com.br/cidades/paraguai-reduz-isolamento-mas-reabertura-da-fronteira-e-incerta/371323
https://correiodoestado.com.br/cidades/pdt-entra-com-mandado-de-seguranca-no-stf-para-impedir-posse-de-ramagem/371322


As Mais Lidas

01. Pesquisa mostra Capital com baixo risco de colapso na saúde

02. PDT entra com mandado de segurança no STF para impedir posse de Ramagem

03. Cerca de 3,8 mil brasileiros ainda aguardam repatriação, diz Itamaraty

04. Paraguai reduz isolamento, mas reabertura da fronteira é incerta

05. Aulas após férias podem não voltar, diz governo
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