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Pesquisa mede  

desafios do acesso 

ao crédito 

Prorrogada tarifa 

zero para IOF 

até fim do ano 

Novo apelo contra 

alta de impostos 

em ajuste de SP 

Opinião: equilíbrio 

e bom senso  

prevaleceram 

Convenção coletiva assinada; um 

avanço importante e necessário 

Comércio prevê 

queda de 7,7%em 

2020; veja dados 

Governo defende 

nova contribuição  

com a Reforma 

Tributária 

Está aberto o cadastro para usar o Pix, novo sistema de pagamentos e transfe-
rências instantâneas, gratuito para pessoas físicas. Conheça mais na Página 7 

 O Ministério da 
Economia divulgou 
uma nota técnica de 
orientação sobre a CBS 
(Contribuição Social 
sobre Operações com 
Bens e Serviços (CBS), 
inserida no Projeto da 
Reforma Tributária. 
Saiba mais na Pág 8 

 O comércio vare-

jista brasileiro deve 

registrar queda de 

7,7% em 2020, de 

acordo com projeção 

da Federação do Co-

mércio de Bens, Servi-

ços e Turismo do Esta-

do de São Paulo 

(FecomercioSP). Confi-

ra gráfico na Página 5 
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 Em um ano em 
que o bom senso pre-
valeceu está assinada a 
Convenção Coletiva de 
Trabalho para 
2020/2021, com defini-
ção de cláusulas salari-
ais e outras regras. A 
principal cláusula defi-
ne os índices de corre-
ção nos salários e a 
maioria da convenção 
foi renovada com ter-
mos de 2019/20. Veja 
mais na Pág 3 

Pedro Pavão e Mário Herrera assinam convenção trabalhista 
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Curtas 

 Bom senso e 
equilíbrio, nosso apelo 
de todo ano, ecoou em 
2020 e chegamos a um 
importante acordo na 
Convenção Coletiva de 
Trabalho. 
 
 De cara é muito 
importante dizer que 
as empresas claramen-
te tem um compromis-
so com seus colabora-
dores. 
 
 Isso ficou ainda 
mais claro neste ano 
com o enfrentamento 
de uma crise inédita 
acompanhado de mui-
tas medidas para man-
ter empregos. 
 
 Reconhecemos e 
enaltecemos aqui a 
importância de todos 
os colaboradores, a 
preocupação com a 
saúde de cada um e de 
suas famílias e mesmo 
a necessidade de revi-
sões e reposição de 
perdas salariais e de 
benefícios. 
 
 Tendo este norte 
como foco das negoci-
ações, precisamos di-
zer também que as en-
tidades patronal e de 
empregados em Marí-
lia mostram compreen-
são deste momento. 
 
 Enfrentamos a 
crise, um confuso pro-
cesso de reformas ad-
ministrativas e tributá-

ria que atingem todos 
os empresários e um 
oceano de incertezas 
sobre a economia. 
 
 Com o mais sin-
cero desejo de avan-
çar, de construir um 
comércio forte com a 
participação de todos 
os envolvidos, consul-
tamos as propostas e 
negociações de outras 
regionais, ouvimos em-
presas, diretores do 
sindicato e fizemos 
uma assembleia demo-
crática e aberta para 
discussão das propos-
tas. 
 
 É principalmente 
a necessidade de en-
tender a realidade, de 
ter um compromisso 
com a sobrevivência 
agora, para pensar em 
avanços no futuro, que 
trará a esperada recu-
peração. 
 
 Com o avanço, o 
compromisso de cres-
cermos fortes e unidos 
também se renova pa-
ra mais um ano de 
muitos desafios. 

 Estudo da Confe-
deração Nacional da 
Indústria (CNI) mostra 
que  a participação das 
multinacionais brasilei-
ras nas exportações to-
tais do Brasil passou de 
18% em 2001 para 21% 
em 2013 e 24% no ano 
passado.  

 Os fundos imobili-
ários fizeram parte do 
grupo que apresentou 
resultado positivo no 
mês de setembro. O Ín-
dice fechou em alta de 
0,47%, perdendo ape-
nas para o dólar que 
subiu 4,13% e para a 
rentabilidade da pou-
pança antiga (até 2012), 
0,50%.  

 A eleição america-
na é feita pelo chamado 
colégio eleitoral. O ven-
cedor precisa de 270 
dos 538 votos do colé-
gio eleitoral, definido 
com votos de todos os 
Estados.  Em quase to-
dos, o candidato que 
ganha no estado fica 
com todos os votos, ain-
da que tenha ganhado 
por uma porcentagem 
pequena. Em 2016, no 
Michigan, Trump ga-
nhou por só 11.000 vo-
tos.Levou todos os 16 
votos do Estado.  

Eleição nos EUA 

Investimentos 

Multinacionais 

http://sincomerciomarilia.com.br/informativos/repis-o-que-e/www.sincomerciomarilia.com.br
mailto::imprensa.sincomercio@terra.com.br
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Acordo garante solução rápida e necessária 
CONVENÇÃO COLETIVA 

 Em um ano em 
que o bom senso preva-
leceu está assinada a 
Convenção Coletiva de 
Trabalho para 
2020/2021, com defini-
ção de cláusulas salari-
ais e outras regras. 
 
 É uma medida im-
portante para momento 
de tantas dificuldades e 
incertezas, 
 
 A principal cláusu-
la define os índices de 
correção nos salários e a 
maioria da convenção 
foi renovada com os ter-
mos da assinada em 
2019. 
 
 Os salários fixos 
serão reajustados em 
2,94% , incidente sobre 
os salários já reajusta-
dos em 1º de setembro 
de 2019.  
 
 A Convenção 
abrange todas as em-
presas do comércio va-
rejista e seus comerciá-
rios em Guaimbê, Julio 
Mesquita, Marília, 
Ocauçu, Oriente, Oscar 
Bressane, Pompéia e 
Vera Cruz. 
 
 As diferenças do 
reajuste poderão ser 
pagas juntamente com 
a folha de pagamento 
do mês de competência 
de Outubro/2020. 
 
 Serão compensa-

dos, automaticamente, 
todos os aumentos, 
antecipações e abonos, 
espontâneos e compul-
sórios, concedidos pela 
empresa no período 
01/09/2019 e 
31/08/2020, salvo os 
decorrentes de promo-
ção, transferência, im-
plemento de idade, 

equiparação e término 
de aprendizagem. 
 
 Empregados re-
munerados exclusiva-
mente à base de 
comissões terão 
garantia de 
remuneração mínima, 
já incluído o descanso 
semanal remunerado. 

 As horas extras 
diárias serão remunera-
das com o adicional le-
gal de 60%. 
 
 Para Adesão/
Renovação do REPIS, as 
empresas enquadradas 
deverão individualmen-
te, requerer a expedi-
ção de CERTIFICADO DE 
ADESÃO AO REPIS 
2020/2021 para cada 
estabelecimento inte-
ressado, solicitando via 
Sistema Digital, pelo 
site 
www.repismarilia.com.
br. 
 
 A íntegra da  Con-
venção será disponibili-
zada de forma geral pa-
ra os comerciantes.  
 
 Em caso de dúvi-
da, procure o Jurídico 
ou a Secretaria do Sin-
comercio Marília. 

PISOS SALARIAIS—EMPRESAS COM ADESÃO AO REPIS 

PISOS SALARIAIS—EMPRESAS SEM ADESÃO AO REPIS 

http://www.repismarilia.com.br/
http://www.repismarilia.com.br/
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Fecomercio apela contra alta de impostos 

 Os boletos da 
Contribuição Assis-
tencial Patronal que 
foram gerados em 
17/09/2020 foram 
disparados através do 
e-mail secundário do 
Sincomercio Marília, 
sincomer-
cio.marilia@terra.co
m.br.  
 
 Recebemos re-
torno do sistema in-
formando que diver-
sos e-mails não foram 
recebidos pelos desti-
natários por recusa 
ou entrega não auto-
rizada. 
  
 Para garantir 
que nossos comunica-
dos cheguem em sua 
caixa de entrada, adi-
cione os nossos e-
mails ao seu catálogo 
de endereços: 
 

sincomer-
cio.marilia@terra.com.br 
sinco-
vam@fecomercio.com.br 
 

sincovam@terra.com.br 
 
conta-
to@repismarilia.com.br 

 
 - Procedimentos 
  
 1)   Ao acessa-
rem os boletos através 
do link http://
app.afsys.com.br/
emissao_boleto/23/
identificacao, vocês 
verificarão que os va-
lores estão integrais, 
mas não se preocupe 
pois serão editamos 
no momento de regis-
tro no banco Sicredi 
 
 2)   O acesso de-
verá ser feito de se-
gunda à sexta-feira, 
das 8h às 16h. 

 O Conselho de 
Assuntos Tributários da 
Fecomercio SP enviou 
aos líderes de partidos 
na Assembleia Legislati-
va oficio em que pede a 
eliminação total do arti-
go 24 – incisos e pará-
grafo – do projeto de lei 
529/20, que cria ajuste 
Fiscal no Estado com 
impacto em tributação. 
 
 Em resumo, o arti-
go 24 autoriza o Poder 
Executivo a renovar e 
reduzir benefícios fiscais 
do ICMS.  
 
 Entretanto, este 
dispositivo gera incerte-
za quanto às reduções 
de benefícios tributá-
rios , bem como dúvidas 
se haverá um corte line-
ar em todos os benefí-
cios existentes.  
 
 Há ambiguidade e 
amplitude da autoriza-
ção dispensada ao Po-
der Executivo quanto às 
alterações da legislação 
do ICMS. 
 
 O Projeto de lei 
propõe ainda a unifor-
mização em 4% da alí-
quota a ser aplicada pa-
ra se calcular o valor do 
imposto.  
 
 Seria revogada a 
redução de 50% da alí-
quota de IPVA para veí-
culos de locação, pro-
priedade empresarial. 

Fique por dentro  

das medida  

para zona azul 

 Em seguimento 
ao nosso compromisso 
de manter comercian-
tes informados sobre as 
principais medidas ad-
ministrativas de impac-
to no setor, apresenta-
mos aqui as últimas in-
formações sobre a con-
corrência pública da 
Emdurb para contrata-
ção do serviço de zona 
azul digital em Marília. 
 
 O processo já 
atravessou a primeira 
análise de documentos, 
que provocou a inabili-
tação de duas das em-
presas concorrentes. 
 
 Os dois atingidos 
protocolaram recursos 
com pedidos de revisão 
da decisão.  
 
 O caso está em 
análise pela comissão 
de licitações da 
Emdurb, que precisa 
apresentar um parecer 
sobre os recursos e de-
finir calendário para as 
próximas datas. 
 
 A efetivação do 
contrato depende dos 
futuros eventos de aná-
lise de documentos, 
condições técnicas e 
efetiva contratação pela 
prefeitura. 

AJUSTE FISCAL SP 

Veja como regularizar 

contribuições ao Sindicato 

mailto:sincomercio.marilia@terra.com.br
mailto:sincomercio.marilia@terra.com.br
mailto:sincomercio.marilia@terra.com.br
mailto:sincomercio.marilia@terra.com.br
mailto:sincomercio.marilia@terra.com.br
mailto:sincovam@fecomercio.com.br
mailto:sincovam@fecomercio.com.br
mailto:sincovam@terra.com.br
mailto:contato@repismarilia.com.br
mailto:contato@repismarilia.com.br
http://app.afsys.com.br/emissao_boleto/23/identificacao
http://app.afsys.com.br/emissao_boleto/23/identificacao
http://app.afsys.com.br/emissao_boleto/23/identificacao
http://app.afsys.com.br/emissao_boleto/23/identificacao


Setembro de 2020—Página 5 O Comerciante—Sincomercio Marília 

Comércio projeta queda de 7,7% no ano 
 O comércio vare-
jista brasileiro deve re-
gistrar queda de 7,7% 
em 2020, de acordo com 
projeção da Federação 
do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do 
Estado de São Paulo 
(FecomercioSP).  
 
 Em números abso-
lutos, o prejuízo é esti-
mado em R$ 170,1 bi-
lhões. Os setores que 
tiveram as operações 
restringidas, como for-
ma de conter a prolife-
ração do coronavírus, 
devem responder por 
92% da baixa nas ven-
das. 
 
 Além disso, no de-
correr do ano, 202.744 
estabelecimentos vare-
jistas devem fechar as 
portas, dos quais 
196.989 são Micros, Pe-
quenas e Médias Empre-
sas (MPMEs).  
 
 Com isso, o núme-
ro de pessoal ocupado 
no setor deve ser reduzi-
do em 979.206 em 
2020. 
 
 As estimativas fo-
ram feitas com base nos 
dados apurados de ja-
neiro a junho deste ano 
pela Pesquisa Mensal do 
Comércio (PMC), do Ins-
tituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística 
(IBGE), e pela Pesquisa 

Conjuntural do Comér-
cio Varejista (PCCV), 
organizada pela Fede-
ração, levando em con-
ta o pagamento 
do auxílio emergenci-
al até o mês de setem-
bro – embora prorro-

gado até o fim do ano 
pela Medida Provisória 
(MP) 1.000/2020, a 
extensão do benefício, 
no valor de R$ 300, 
ainda deve ser avaliada 
pelo Congresso Nacio-
nal. 

 Sem a injeção do 
auxílio emergencial, a 
análise indica que as 
vendas no varejo des-
pencariam 14,6% neste 
ano em todo o País. 
 
 De todo modo, a 
projeção de queda de 
7,7% se deve ao aumen-
to acima do esperado 
da taxa de desemprego, 
que atingiu 12,4% em 
junho.  
 
 Em consequência 
disso, além da queda na 
renda das famílias, es-
pera-se um menor apor-
te no décimo terceiro 
salário, o que prejudica 
o varejo no quarto tri-
mestre, período respon-
sável por 30% das ven-
das. 
 
 A análise aponta 
que 53% do prejuízo 
estimado para o ano (R$ 
90,1 bilhões) foram re-
gistrados no primeiro 
trimestre.  
 
 Com isso, apesar 
da reabertura gradual 
dos estabelecimentos , 
a baixa no segundo se-
mestre ainda será consi-
derável (R$ 80 bilhões), 
correspondendo a 47% 
do total, em decorrên-
cia do aumento do de-
semprego, da apreen-
são dos consumidores 
para circular  e do baixo 
nível de confiança na 
economia. 

ESTATÍSTICAS 

https://www.fecomercio.com.br/noticia/pandemia-deve-fechar-quase-200-mil-empresas-de-pequeno-porte-neste-ano-no-brasil
https://www.fecomercio.com.br/noticia/pandemia-deve-fechar-quase-200-mil-empresas-de-pequeno-porte-neste-ano-no-brasil
https://www.fecomercio.com.br/noticia/pandemia-deve-fechar-quase-200-mil-empresas-de-pequeno-porte-neste-ano-no-brasil
https://www.fecomercio.com.br/noticia/pandemia-deve-fechar-quase-200-mil-empresas-de-pequeno-porte-neste-ano-no-brasil
https://www.fecomercio.com.br/noticia/valor-do-auxilio-emergencial-impacta-positivamente-no-varejo-brasileiro-durante-pandemia
https://www.fecomercio.com.br/noticia/valor-do-auxilio-emergencial-impacta-positivamente-no-varejo-brasileiro-durante-pandemia
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Microempreendedor: olho 

nos prazos de tributos 

 O Microem-
preendedor Indivi-
dual (MEI) que deci-
diu prorrogar o pa-
gamento dos tribu-
tos referentes aos 
meses de março, 
abril e maio precisa 
ficar atento ao cro-
nograma de quita-
ção, que tem início 
agora, em outubro.  
 
 Como a maio-
ria das atividades 
voltou a funcionar 
em todo o Estado, 
um novo adiamento 
é improvável. 
 Sendo as-

sim, em julho, o MEI 
voltou a pagar nor-
malmente o Docu-
mento de Arrecada-
ção do Simples Nacio-
nal (DAS) e, a partir 
de outubro, terá que 
se planejar para efe-
tuar a quitação de 
duas guias, as que 
foram prorrogadas e 
a do mês anterior ao 
vencimento.  
 
  Apesar de 
importantes, a Enti-
dade salienta que as 
ações, até o momen-
to, são tímidas e pon-
tuais.  

 Em agosto, a Fe-
comercioSP realizou 
uma pesquisa para en-
tender como o momen-
to de crise econômica 
(e de fragilidade para o 
caixa dos negócios) está 
direcionando a tomada 
de decisões dos empre-
sários – sobretudo na 
busca por crédito.  
 
 Os resultados des-
sa sondagem tornam 
mais nítido o cenário 
que já era esperado: há 
vários fatores que afas-
tam empresas dos ban-
cos e inviabilizam o fo-
mento de negócios.  

 
 Dos empresários 
ouvidos, 67,4% acredi-
tam que o momento de 
crise exige condições 
mais atrativas de em-
préstimos, como taxas 
de juros mais vantajo-
sas.  
 
 Já para 34,8%, é 
essencial que os bancos 
peçam menos garanti-
as.  
 
 Outras demandas 
são: mais prazo de ca-
rência (27,2%); mais 
prazo para pagamento 
de parcelas (20,6%); 
programas exclusiva-
mente voltados a mi-
croempresas (23,1%); 
entre outras. Atualmen-
te, esses são os grandes 
inibidores para o acesso 
ao crédito.  

 As atividades do 
comércio varejista con-
tinuam a liderar a recu-
peração entre os seto-
res, influenciadas pelas 
políticas de transferên-
cia de renda.  
 
 O cenário se refle-
te na confiança dos em-
presários do comércio, 
que percebem uma re-
cuperação da econo-
mia, com o recente au-
mento de suas receitas. 
 
 
 Por isso, o Índice 
de Confiança do Empre-
sário (ICEC) registrou 
alta recorde para o mês 
de setembro, ao avan-
çar 14,9% – de 74,8 
pontos em agosto para 
os atuais 85,9 pontos.  
 
 No entanto, na 
comparação com o 
mesmo período de 
2019, houve queda de 
25,5%. 

Pesquisa mostra desafios de acesso a crédito 

Confiança do 

Empresário 

cresce em setembro 

CONTAS 

https://www.fecomercio.com.br/noticia/tributos-serao-prorrogados-por-alguns-meses-medida-ainda-e-insuficiente-para-estancar-crise-no-comercio%20
https://www.fecomercio.com.br/noticia/tributos-serao-prorrogados-por-alguns-meses-medida-ainda-e-insuficiente-para-estancar-crise-no-comercio%20
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 O presidente Jair 
Bolsonaro prorrogou a 
alíquota zero para o Im-
posto sobre Operações 
Financeiras (IOF) nas 
operações de crédito.  
 
 Essa é a segunda 
vez que o governo pror-
roga a isenção como 
medida de combate à 
crise gerada pela pande-
mia de covid-19.  
 
 Em julho, o gover-
no estendeu  
A prorrogação por 90 
dias. O prazo acaba-
ria NO DIA 3. Com a no-
va prorrogação, a medi-
da vale até 31 de de-
zembro. 
 
 A alíquota zero de 
IOF foi anunciada, pela 
primeira vez, em abril 
para aliviar o crédito a 
pessoas físicas e empre-
sas afetadas pela pan-
demia do novo corona-
vírus. 
 
 Tradicionalmente, 
o IOF cobra alíquota de 
3% sobre o valor total 
da operação, indepen-
dentemente do prazo, 
mais 0,38% ao ano. 
 
 Dessa forma, a 
alíquota máxima pode 
chegar a 3,38%. 

 A partir do dia 5 
de outubro  é possível 
se cadastrar para usar o 
Pix, novo sistema de 
pagamentos e transfe-
rências instantâneas, 
gratuito para pessoas 
físicas.  
 
 Os usuários pode-
rão cadastrar de uma 
até cinco chaves associ-
adas a uma conta ban-
cária para uso do novo 
sistema.  
 
 Com a chave é 
possível localizar o des-
tinatário do pagamento 
sem outros dados de 
identificação.  
 
 As transações po-
dem ser feitas pelos 
aplicativos de bancos e 
de pagamentos para 
telefone celular ou in-
ternet banking . 
 
 Poderão ser usa-
dos como chave o CPF, 
o CNPJ, o número de 
celular, o endereço de 
correio eletrônico (e-
mail) ou um código de 
32 dígitos.  
 
 Basta informar a 
chave para que o siste-
ma localize o beneficiá-
rio.  
 
 O texto proí-
be que as instituições 
financeiras cobrem as 
pessoas físicas e os mi-
croempreendedores.  

 Até abril do pró-
ximo ano, os clientes 
dos bancos terão à 
disposição mais recur-
sos que podem ser 
emprestados.  
 
 O Banco Central 
(BC) prorrogou a redu-
ção da alíquota dos 
depósitos compulsó-
rios a prazo que os 
bancos são obrigados 
a recolher para a au-
toridade monetária.

 
 
 O percentual, 
que retornaria a 25% 
em dezembro, perma-
necerá em 17%.  
 
 A partir de abril 
de 2021, a alíquota 
subirá para 20% e, se-
gundo o BC, ficará 
nesse nível permanen-
temente. 
 
 Segundo o BC, a 

medida foi tomada 
para ajudar a econo-
mia em meio à crise 
gerada pela pande-
mia do novo corona-
vírus (covid-19).  
 
 A autoridade 
monetária não divul-
gou o impacto da in-
jeção de recursos até 
abril.  
 
 Os depósitos 
compulsórios a prazo 
representam a fatia 
do dinheiro deposita-
do pelos clientes de 
uma instituição finan-
ceira em aplicações 
como poupança e 
Certificado de Depósi-
to Bancário (CDB) que 
os bancos são obriga-
dos a depositar.  
 
 Os compulsó-
rios têm o objetivo de 
garantir a segurança 
do sistema financeiro 
 

 

Redução de consignados 

estimula empréstimos 

Conheça o PIX, novo modelo de pagamentos 
Alíquota zero 

para IOF vale 

até fim do ano 

VENDAS 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-07/reducao-do-iof-sobre-credito-e-prorrogada-por-90-dias
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-07/reducao-do-iof-sobre-credito-e-prorrogada-por-90-dias
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20BCB&numero=19
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20BCB&numero=19
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Governo defende nova contribuição, entenda 

 A Lei Geral de 
Proteção de Dados 
(LGPD) entrou em vigor 
no Brasil em 18 de se-
tembro. Os empresários 
precisam fazer a coleta, 
o armazenamento e o 
tratamento de dados 
dos seus clientes de 
acordo com as novas 
regras.  
 
 Diante disso, a 
FecomercioSP promo-
veu o webinário LGPD 
na Prática: os Desafios 
da Gestão. 

 
 A conversa acon-
teceu com Silvio Motta, 
diretor do Sindicato das 
Empresas de Adminis-
tração no Estado de São 
Paulo (Sindaesp), e Tia-
go Campanholi, consul-
tor da FecomercioSP. 

 
 Os especialistas 
esclareceram alguns 
pontos da lei e tiraram 
todas as dúvidas dos 
empresários diante das 
mudanças para as em-
presas.  
 
 Para conferir o 
conteúdo, acesse 
o Fecomercio Lab. Lá 
você encontra um vídeo
-resumo e uma análise 
dos principais pontos . 

 O Ministério da 
Economia divulgou uma 
nota técnica de orienta-
ção sobre a CBS 
(Contribuição Social so-
bre Operações com 
Bens e Serviços (CBS), 
inserida no Projeto da 
Reforma Tributária. 
 
 Segundo a nota, a 
CBS reduzirá a burocra-
cia e o custo de confor-
midade (valores des-
pendidos pelos contri-
buintes para cumprir 
deveres fiscais) do siste-
ma tributário brasileiro.  
 
 Segundo o gover-
no, a nova contribuição, 
que prevê a substitui-
ção de dois tributos fe-
derais – o PIS/Pasep e a 
Cofins –vai proporcio-
nar também um ganho 
de eficiência por ser 
mais equânime e com 
um menor número de 
regimes diferenciados e 
uma maior base tributá-
vel, destaca o texto. 
 
 O estudo diz ain-
da que a CBS não au-
mentará a atual carga 
tributária e será calcula-
da sobre a receita bruta 
ou o faturamento de 
todos os bens e servi-
ços.  
 
 O governo dispo-
nibiliza ainda uma pági-
na na internet para 
acompanhamento de 
todas as propostas. 

Cresceu online? 

Atenção com 

Regras da LGPD 

 A Procuradoria-
Geral da Fazenda Naci-
onal (PGFN) publicou 
a Portaria PGFN nº 
21.562, de 30.09.2020, 
que instituiu o Progra-
ma de Retomada Fis-
cal, iniciativa que con-
solida diferentes ações 
com o objetivo de au-
xiliar os devedores na 
regularização de débi-
tos inscritos na Dívida 
Ativa da União (DAU). 
 
 Dentre as ações, 
algumas estão relacio-
nadas à flexibilização 
das ações de cobrança 
da PGFN. 
 
 São medidas co-
mo concessão de regu-
laridade fiscal, com a 
expedição de Certidão 
Negativa de Débitos 
(CND) ou Positiva com 
Efeito de Negativa (CP-
EN); suspensão das 
execuções fiscais e dos 

respectivos pedidos de 
bloqueio judicial de 
contas bancárias e de 
execução provisória de 
garantias. 
 
 Oferece ainda 
diferentes acordos de 
transação que permi-
tem ao devedor rene-
gociar as suas dívidas 
junto à PGFN, por meio 
de condições diferenci-
adas de descontos e 
prazos.  
 
 As proposta in-
cluem tanto medidas 
para pessoas físicas 
quanto para pessoas 
jurídicas em diferentes 
perfis de atuação. 
 
 Podem envolver 
desde transação extra-
ordinária para empre-
sários individuais, mi-
croempresas, a conten-
cioso tributário de bai-
xo valor. 

REFORMA TRIBUTÁRIA 

Fazenda oferece chances 

de negociação de débitos 

https://lab.fecomercio.com.br/gestao-empresarial/gestao-empresarial-gestao-empresarial/como-driblar-os-desafios-da-gestao-com-a-implantacao-da-lgpd-assista/?src=pf
https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/reforma-tributaria
https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/reforma-tributaria
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-21.562-de-30-de-setembro-de-2020-280525705
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-21.562-de-30-de-setembro-de-2020-280525705
https://www.gov.br/pgfn/pt-br/servicos/orientacoes-contribuintes/acordo-de-transacao/acordo-de-transacao
https://www.gov.br/pgfn/pt-br/servicos/orientacoes-contribuintes/acordo-de-transacao/acordo-de-transacao
https://www.gov.br/pgfn/pt-br/servicos/orientacoes-contribuintes/acordo-de-transacao/transacao-extraordinaria
https://www.gov.br/pgfn/pt-br/servicos/orientacoes-contribuintes/acordo-de-transacao/transacao-extraordinaria

