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Baixa procura das empresas poderá provocar alguns ajustes em regras
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João Grognet: oportunidade de fechar acordo poderá não existir no futuro — Foto: Andre Coelho/Valor

A baixa procura das empresas em recuperação para negociar suas dívidas com a União

poderá provocar alguns ajustes nas regras que foram inicialmente fixadas pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN). A negociação desses débitos está prevista na Medida

Provisória nº 833 e em portaria da Fazenda Nacional.

Está em estudo, por exemplo, a ampliação do prazo, que termina no dia 25, para que as

empresas possam apresentar as propostas de pagamentos parcelados e com descontos.

Os procuradores preveem ainda a inclusão de cláusula nos contratos que serão fechados

para deixar claro que se a MP nº 833 for convertida em lei com condições mais vantajosas, a

empresa poderá migrar para o novo regime e repactuar o contrato.

O mesmo valeria para o PL que prevê a reforma da Lei de Recuperação Judicial e Falências,

em tramitação na Câmara dos Deputados. O texto é tratado como uma das prioridades do

presidente, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), para 2020, e tem votação prevista para o mês

que vem, quando os parlamentares retornam do recesso. Uma das novidades do PL é

justamente a previsão de condições especiais para pagamentos das dívidas fiscais.



A MP do Contribuinte Legal prevê parcelamento de até 84 meses e descontos de até 50% -

mas determina que o parâmetro dos descontos oferecidos pela Fazenda sejam aqueles do

planos de recuperação com credores particulares. Já o PL prevê o mesmo desconto, sem a

exigência do plano, e permitiria um parcelamento de até 120 meses. Além da possibilidade

de as empresas usarem créditos decorrentes de prejuízo fiscal para abater parte da dívida.

A Fazenda pretende ainda preservar os efeitos dos acordos firmados durante o período de

vigência da MP do Contribuinte Legal, caso ela não seja convertida em lei.

Apesar de o prazo para as empresas em processo de recuperação judicial apresentarem as

propostas à PGFN terminar na próxima semana, até agora nenhuma grande empresa fechou

acordo.

O procurador João Grognet, coordenador-geral de estratégias de recuperação geral de

crédito da PGFN, diz que a Fazenda está atenta aos processos de recuperação judicial,

especialmente aos maiores, e frisa que a oportunidade de fechar acordo com descontos

poderá não existir no futuro.

“As empresas que querem se recuperar precisam resolver a questão fiscal”, afirma. “Porque

uma hora os processos vão se encerrar e as penhoras vão voltar ao trâmite normal”,

acrescenta.

Grognet lembra que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) sinalizou uma mudança no

entendimento que dispensa as empresas em recuperação judicial de apresentarem Certidão

Negativa de Débitos (CND). Ele se refere a um julgamento do mês de novembro (Resp nº

1187404), na 3ª Turma. Na ocasião, os ministros indicaram que exigiriam a regularidade fiscal



se o caso em análise tratasse de recuperação posterior à Lei nº 13.043, de 2014 - que instituiu

o parcelamento tributário especial para companhias em crise.

Esse parcelamento, criticado pelo mercado, prevê pagamento em até 84 vezes e não oferece

descontos. Dois ministros da turma afirmaram que pautariam a matéria para breve. O

ministro Marco Aurélio Belizze, relator de um dos casos, chegou a afirmar que “a

preocupação da Fazenda é nossa”, na ocasião.

Conteúdo Publicitário por taboolaLinks patrocinados

LINK PATROCINADO

R$ 179,90 - AMARO.COM

LINK PATROCINADO

TRANSLATY

LINK PATROCINADO

SHOW DE ÓCULOS

LINK PATROCINADO

R$ 59,99

C&A

LINK PATROCINADO

Compare as ofertas disponíveis em centenas de sites de viagens em tempo real

JETCOST.COM.BR

LINK PATROCINADO

Estes 16 alimentos podem ser prejudicais se ingeridos com estômago vazio

ULTRABUZZ

Calça Jeans Slim Cintura Alta

Esta invenção japonesa permite que você fale 43 idiomas

O tradicional preto está em alta con�ra!

Veja em Valor Investe

VALOR INVESTE

VALOR INVESTE

VALOR INVESTE

Chance de novos cortes nos juros continuam sobre a mesa após IPCA de dezembro

Cadastro Positivo: empresas já podem ver notas de consumidores. Tire dúvidas e veja o que muda

https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=editoraglobo-valoreconomico&utm_medium=referral&utm_content=ab_thumbnails-g_3x1:Below%20Article%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=editoraglobo-valoreconomico&utm_medium=referral&utm_content=ab_thumbnails-g_3x1:Below%20Article%20Thumbnails:
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=BSPW0scWqnRHzGxHWD7OCEU7OhFl0qksg8_QwserHyjLeu1yb-fBhfZU1DJy5_xvDPkvSbFG7T9owiuA9hVADfpA0L6Zj2kizg_l9KWC5ErogvAS9rWFez6vlmSUQqUCaRVGzbuYtomzU3brYVm2awBegZBHZQxOJt6hIWHkvABJu52Vs7fA-JpPOgvcYSVeyEe1G79fB7WkLPlBisbHmUQS1vyWVfj-DW0v2uYlxnjmtHQ0tiBJT--xAy6WIHv05Bz3FAyb3CIP03uRFmkzJkG4Gg_9YmrcjIhsAwwFQCvP65bTnWhSNnEn5UAX3WTTx9TrS11TokJyazya7xDBUNh-xdnCakmfEAKE14gxWr65bhio2iKwUVac_RattIuIIEFnvp4WGaUoaE8be_TQ2u-2E-o&maxdest=https%3A%2F%2Famaro.app.link%3F%24deeplink_path%3Damaro%3A%2F%2Famaro%2Fp%2Fcalca-jeans-slim-cintura-alta%2Fazul-claro%26%24fallback_url%3Dhttps%3A%2F%2Famaro.com%2Fp%2Fcalca-jeans-slim-cintura-alta%2Fazul-claro%26%243p%3Da_criteo%26~feature%3Dpaid%2520advertising%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3DBr_acq_cnv_rem_vis%26utm_term%3DCal%C3%A7a_Jeans_Slim_Cintura_Alta_40%26utm_content%3D56733%26cr_bannerid%3D4579595%26~campaign%3Dcriteo_lowerfunnel
https://translaty.smartnewtrends.com/translator/pt/n/indexpt.html?utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://showdeoculos.lojavirtualnuvem.com.br/?utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://ash.creativecdn.com/clicks?id=20200115_60QOgSi3Vk2KopviYUz2&t=1579094185823&s=taboola&p=Dpc40pkYZXMJSfW9qSgn&c=wuWxpAx6IFVbe38zsxeo&tdc=ash&url=https%3A%2F%2Fwww.cea.com.br%2Fsaia-feminina-evase-estampada-abstrata-com-fenda-off-white-9534881-off_white%2Fp%3Futm_source%3Drtbhouse%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3D166%26utm_content%3D2572085%3Futm_source%3Drtbhouse%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3D2238488&_o=2238488&tkn=TkIkrJNUz0PUAwES82OFejPVTnjEbiJ8bg_IldygLX13Mzutuq9tj8_VSRXrtuF9G1p93vQEqcp93GWF45-D_A9o950Lk5oF8x9Sb0GinwPbw6nyvisf2q3O5jgZKiY-qJc17PgBCD-N6XElLnSNiGhBPaYboU2HjIcs9i2RGSgu1l6EyCx1_COKHJoQsRodOV8vENy9DR4r7R-8KTlU1w2OTgVhsxhVFiI1YkgtaBGWb2oLcgryUctsYyLQW01m6WQwdhE2Luj9ZF_MhIhz3kC-vDfDY_-wI15KvlinHdD-Pu62oc-CNumUkyNMYq_AqUGNQ_2__J07WCDyStryRsRm0YRWA3oedW9flTxWxvHbpc92QLhrox4r_RrIoCpF1pU1tFrOQjTqA9rh8f0ENofPJLQdjlqxGxivvp9hOSOzd9UXaBFz6qCL2CEFKMwG
https://www.jetcost.com.br/?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_content=Image_1160_Texte_8&utm_campaign=BR-PT_taboola_F_C_JC_Native_HP_desktop&utm_term=editoraglobo-valoreconomico
https://ultrabuzz.com.br/alimentos-para-evitar-de-estomago-vazio-2/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_campaign=taboola35
https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2020/01/10/chance-de-novos-cortes-nos-juros-continuam-sobre-a-mesa-aps-ipca-de-dezembro.ghtml?utm_source=taboola&utm_medium=exchange
https://valorinveste.globo.com/produtos/credito/noticia/2020/01/11/cadastro-positivo-empresas-ja-podem-ver-notas-de-consumidores-tire-duvidas-e-veja-o-que-muda.ghtml?utm_source=taboola&utm_medium=exchange
https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2020/01/10/inflacao-seria-de-354percent-em-2019-sem-aumento-na-carne.ghtml?utm_source=taboola&utm_medium=exchange

