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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objeto a exploração dos principais problemas tributários da 

recuperação judicial. Para se chegar à conclusão de quais são esses principais problemas, o 

trabalho parte da análise da doutrina, da jurisprudência e de opiniões especializadas sobre o 

tema, publicadas por agentes de mercado e operadores do direito com experiência profissional 

na área. Conclui-se, a partir daí, que os problemas mais frequentemente citados são a 

extraconcursalidade dos créditos tributários, ou seja, sua não submissão ao concurso de credores 

da recuperação judicial; a inexistência de um parcelamento especial materialmente adequado 

aos objetivos da lei, para equalização do passivo fiscal; e a tributação do perdão de dívida 

concedido pelos credores privados quando da aprovação do plano de recuperação judicial. 

O trabalho então discute, de forma aprofundada, as causas e consequências de cada um dos 

problemas citados, bem como estuda as tentativas do sistema de soluciona-los, por meio da 

jurisprudência e de recentes projetos de lei. 

Por fim, o trabalho conclui pela necessidade de se dar uma solução legal aos temas, que lhes 

empreste segurança jurídica e seja capaz de distribuir de maneira mais equânime o ônus da 

recuperação judicial entre a empresa em crise, seus credores privados e a Fazenda Pública.  

 

Palavras-chave: Recuperação Judicial; Extraconcursalidade; Créditos tributários; 

Parcelamento Tributário; Perdão de Dívida. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This paper focus on exploring the main tax issues of the judicial recovery. To find what are 

these main issues, it analyses the doctrine, jurisprudence and specialized opinions on the 

subject, published by market agents and law professionals with experience in the area. 

From then on, it concludes that the most frequently cited problems are the non-submission of 

the tax credits to the collective insolvency system; the absence of a special debt installment 

payment plan suited with the law goals, to equalize the tax liabilities; and the taxation of 

discharge of indebtedness, which is provided by private creditors when approving the judicial 

reorganization plan. 

The paper, then, discusses, on a detailed basis, the causes and consequences of each of the cited 

problems, as studies system attempts to solve them, through court decisions and recent draft 

bills. 

Lastly, the paper concludes that it is necessary to pass a bill to solve the issues, being it able to 

ensure more legal certainty than just court decisions and to distribute, in a more equanimous 

way, the burden of judicial recovery between the company in difficulty, its creditors and the tax 

authorities. 

 

Keywords: Judicial Reorganization; Nondischargeable credits; Tax Credits; Tax Installment 

Plan; Discharge of Indebtedness. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O recente ano de 2016 foi recordista em termos de recuperações judiciais requeridas e 

deferidas: foram feitos 1.863 pedidos de recuperação judicial (1.134 de micro e pequenas 

empresas, 470 de médias empresas e 259 de grandes empresas) tendo sido deferido o 

processamento de 1.514 recuperações judiciais no mesmo período (890 de micro e pequenas 

empresas, 397 de médias empresas e 227 de grandes empresas), de acordo com os dados do 

Serasa Experian1. 

Apesar da queda dos índices nos anos de 2017 e 20182, a recente crise jogou luz à 

importância do processo de recuperação judicial para o cenário jurídico do país. 

Além do problema em si do aumento do número de empresas em crise, um sistema 

célere, seguro e capaz de proteger os direitos envolvidos na relação creditícia aumenta a 

disponibilidade de crédito no país, o que, por sua vez, contribui para o desenvolvimento 

econômico e para a sua competitividade, como já foi ressaltado pela literatura econômica 

nacional3 e internacional4. 

Nesse sentido, a edição da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005 (“Lei nº 

11.101/2005”)5 foi importante para a melhora do ambiente de crédito no Brasil, conforme 

observa Flávio Machado: 

 

Reformas institucionais alinhadas com melhoras práticas elevam a qualidade do 

ambiente de negócios e estimulam a atividade econômica. Um exemplo é a recente 

Lei de Falências que entrou em vigor em 2005, substituindo a anterior que datava de 

1945. As novas regras incentivaram as firmas em dificuldade financeira a participar 

de um processo de negociação com seus credores para reestruturar suas dívidas. O 

sistema de recuperação dessas empresas também se tornou mais rápido e flexível. 

Como consequência, o número de pedidos de falência caiu pela metade. A nova lei 

tornou menos custoso o processo de resolução de conflitos entre as firmas e seus 

 
1  SERASA EXPERIAN. Indicador Serasa Experian de Falências e Recuperações. Disponível em: 

<https://www.serasaexperian.com.br/amplie-seus-conhecimentos/indicadores-economicos>. Acesso em 02 

nov. 2018. 
2  Idem, ibidem. 
3  LISBOA, Marcos de Barros. “Instituições e crescimento econômico” in Revista de Economia e Relações 

Internacionais, vol. 9, n. 18, jan. 2011, pp. 67-83. Disponível em: 

<http://www.faap.br/pdf/faculdades/economia/revistas/ciencias-

economicas/revista_economia_18.pdf#page=68>. Acesso em 10 nov. 2018.  
4  LA PORTA, Rafael, LOPEZ-DE-SILANES, Florencio et SHLEIFER, Andrei. Law and Finance After a 

Decade of Research. 2013. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/journal/handbook-of-the-

economics-of-finance/vol/2/part/PB>. Acesso em 10 nov. 2018; pp. 434/435. 
5  BRASIL. Lei nº. 11.101, de 09 de fevereiro de 2005. Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência 

do empresário e da sociedade empresária. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil - Edição 

Extra, Poder Executivo, Brasília, DF, 09 fev. 2015. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11101.htm>. Acesso em 08 dez. 2018. 
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credores, o que diminui o percentual de firmas em longos processos de concordata, 

como ocorria com a lei anterior. 

A Lei de Falências de 2005 aumentou a proteção dos credores. A taxa de 

recuperação de créditos em caso de falência que era de meros 0,2% foi ampliada 

para 12%. Isso reduziu o risco de concessão de empréstimos para empresas, 

inclusive para as saudáveis financeiramente (pois eventualmente poderiam se 

tornar insolventes). Como resultado, o custo do capital para as firmas caiu em 

média 22% e o volume de crédito concedido a elas aumentou 39%. Documentou-

se, adicionalmente, uma elevação do acesso a crédito e nível de investimento das 

empresas que operavam sob varas judiciais de maior eficiência (e que, portanto, 

teriam capacidade de executar as novas regras de falência de forma mais 

efetiva).
6
 

 

Apesar da sensível melhora do ambiente institucional após sua promulgação, a Lei nº 

11.101/20057 ainda por ser desenvolvida em diversos aspectos. 

De acordo com o Relatório Doing Business 20198, a taxa de recuperação de crédito, no 

Brasil, é de 14,6 centavos por dólar; contra uma média de 30,9 dos países da América Latina e 

Caribe e 70,5 dos países de alta renda integrantes da Organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (“OCDE”). 

Quanto ao tempo, o Brasil também fica atrás dos concorrentes citados: o relatório apura 

uma demora de 4 anos no país contra 2,9 anos na América Latina e Caribe e 1,7 anos nos países 

de alta renda da OCDE9. 

O presente trabalho parte da premissa de que o tratamento atual dado aos créditos 

tributários impede a maior eficiência do sistema brasileiro de insolvência e, por isso, propõe-se 

a enfrentar os principais problemas que envolvam o tema, para auxiliar na sua discussão pela 

sociedade civil e pelos órgãos de Estado. 

Não se quer, com o presente trabalho, relegar a um espaço menor todos os demais 

ajustes que possam ser feitos à legislação recuperacional brasileira. Todavia, o escopo do 

presente trabalho é o diagnóstico, com propostas de melhoria, de tão somente os problemas 

tributários.  

 
6  MACHADO, Flávio. Renda e produtividade nas duas últimas décadas: Série Panorama Brasil. São 

Paulo: Oliver Wyman & Insper, 2018. Disponível em: <https://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-

wyman/v2/publications/2017/apr/panorama-brasil-paper1-pt.pdf>. Acesso em 16 nov. 2018. 
7  Idem, ibidem. 
8  GRUPO BANCO MUNDIAL. Doing Business: Medindo a regulamentação do ambiente de negócios. 

Disponível em: <http://portugues.doingbusiness.org/pt/data/exploreeconomies/brazil#DB_ri>. Acesso em 

12 jan. 2019. 
9  Idem, ibidem. A metodologia  aplicada considerava a seguinte situação: uma sociedade limitada, sediada em 

São Paulo, com um imóvel situado no centro da cidade, onde opera um hotel, cujo valor de mercado 

representa 74% de suas dívidas, o que seria suficiente para quitar os valores devidos a um banco que lhe 

forneceu empréstimo bancário mediante garantia real. Os outros 26% (fornecedores, funcionários e 

autoridades tributárias) não possuíam nenhuma garantia. As possíveis soluções seriam (i) recuperação 

judicial; (ii) falência; ou (iii) execução da garantia real pelo banco credor contra a empresa. Como tais dados 

não dizem respeito somente à hipótese de recuperação judicial, é possível que o prazo de 4 anos tenha sido 

fortemente influenciado pela execução de garantia real, cujo procedimento é mais rápido. 
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Em razão do corte metodológico realizado, não serão abordados problemas que 

competem, majoritariamente, a outras áreas de concentração do direito, como, por exemplo, a 

extraconcursalidade das alienações e cessões fiduciárias ou a recuperação judicial de empresas 

transnacionais. 

Da mesma forma, não será feito nenhum estudo do Decreto-lei nº 7.661, de 21 de junho 

de 194510 ou das falências, seja pelo prisma da legislação anterior ou da atual. 

Para se chegar a uma conclusão acerca de quais são os principais problemas tributários 

enfrentados pelos profissionais no dia-a-dia das recuperações judiciais, buscaram-se matérias 

publicadas em jornais e revistas especializadas por profissionais com atuação ativa no mercado. 

A escolha se deu também pelo caráter prático que se pretende dar ao presente trabalho. 

Foram analisadas 60 matérias publicadas entre junho de 2012 e agosto de 2019, nos 

jornais e sites especializados “Valor Econômico”, “JOTA” e “Consultor Jurídico”, que tratavam 

dos temas “recuperação judicial” e “tributos”. 

A leitura demonstrou a recorrência de três temas: (i) não submissão da Fazenda Pública 

à recuperação judicial; (ii) inexistência de parcelamento especial condizente com as 

necessidades da empresa em recuperação judicial; e (iii) tributação do perdão de dívida 

concedido em sede de recuperação judicial. 

A verificação da relevância dos temas foi feita por meio da análise da jurisprudência, 

que confirmou a presença de um grande volume de discussões judiciais acerca dos assuntos, e 

também da doutrina, que os repercutia com maior ou menor frequência. 

Além da literatura econômica e jurídica sobre o tema da insolvência no Brasil, 

buscaram-se também textos da Comissão das Nações Unidas sobre as Leis Internacionais de 

Comércio (“UNCITRAL”), como o seu Guia Legislativo sobre Direito da Insolvência11, e dos 

Estados Unidos da América, já que o sistema americano de insolvência foi a principal 

inspiração do desenho do atual sistema brasileiro. 

Todavia, é importante frisar que o presente trabalho não se caracteriza como uma 

pesquisa de Direito Comparado. Os sistemas tributários brasileiro e norte-americano são muito 

diversos, com cobranças sendo realizadas em prazos muito menores pelas autoridades norte-

americanas. 

 
10  BRASIL. Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945. Lei de Falências. Diário Oficial [da] República 

Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 31 jul. 1945. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del7661impressao.htm>. Acesso em 08 dez. 2017. 
11  UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW. UNCITRAL Legislative 

Guide on Insolvency Law. Disponível em: 

<https://uncitral.un.org/en/texts/insolvency/legislativeguides/insolvency_law>. Acesso em 11 ago. 2019. 
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Com base nisso, é pouco provável que uma empresa chegue à situação em que deve 

pedir recuperação judicial com um passivo fiscal muito maior do que seu passivo junto a 

credores privados. Somente essa diferenciação já torna complexa a comparação entre uma e 

outra legislações. 

Não obstante, os textos estrangeiros, ainda que não possam ser objeto de adaptação 

imediata e irrestrita à lei brasileira, auxiliam na análise de possíveis soluções para os problemas 

enfrentados pela legislação atual. 

Além disso, analisou-se a legislação atual e a emenda substitutiva ao Projeto de Lei nº 

6.229/2005, relatada pelo Deputado Hugo Leal e cujo parecer foi oferecido em Plenário no dia 

27 de novembro de 2019.12 

O conteúdo do presente trabalho foi dividido em dois capítulos principais, inter-

relacionados, mas com independência entre si, para servir de instrumento de consulta para 

profissionais com atuação na área. 

No primeiro capítulo, tratou-se da regra de não submissão dos créditos tributários ao 

concurso de credores da recuperação judicial e as consequências práticas de tal regra. O capítulo 

foi dividido em subtópicos, sendo o primeiro destinado a tratar da construção jurisprudencial 

que levou à conclusão quanto à inexistência de parcelamento especial materialmente adequado 

aos objetivos da lei de recuperações judiciais. 

Em seguida, trata-se da concomitância da recuperação judicial e das execuções fiscais, 

a inexistência de um parcelamento especial que cumpra, materialmente, a função que a lei lhe 

reserva, e as limitações sofridas pelo juízo da execução fiscal no atingimento do patrimônio das 

empresas em crise. 

Ao final do capítulo, são apresentadas duas recentes propostas de alteração legislativa 

do tema, com críticas sobre a timidez das movimentações legislativas no tratamento da matéria. 

Conclui-se que a não submissão do Fisco ao concurso de credores cria um problema de 

“common pool”, o que gera incentivos perversos ao sistema e à atuação “ex ante” do Fisco e 

dos demais credores, já sabedores de como se desenrolará a cobrança dos créditos tributários. 

O segundo capítulo é destinado ao entendimento da tributação do perdão de dívida 

dentro do contexto da recuperação judicial. Em um primeiro momento, demonstra-se a 

 
12  BRASIL. Câmara dos Deputados. Substitutivo de Plenário ao Projeto de Lei nº 6.229, de 2005. Disponível 

em: 

<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1838624&filename=PPP+1+P

L622905+%3D%3E+PL+6229/2005>. Acesso em 27 nov. 2019. 
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classificação do perdão de dívida como receita contábil, que pode ser operacional ou financeira, 

a depender da dívida originária. 

Discute-se também o momento correto de reconhecimento da receita, se no início da 

recuperação judicial ou somente após o fim do prazo de dois anos de fiscalização. Vencidos 

esses primeiros pontos, é feita uma breve análise das repercussões tributárias do perdão de 

dívida nos diferentes regimes de tributação: Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. 

Ato contínuo, compara-se o tratamento dado pela legislação brasileira com o tratamento 

da legislação norte-americana, que isenta de tributação o perdão de dívida, no intuito de tornar 

mais viável a recuperação das empresas em crise. 

Ao final, são analisadas as recentes tentativas de solução legislativa, com o que se 

conclui pela necessidade de regra de isenção clara, a fim de garantir a melhor distribuição do 

ônus da recuperação judicial entre todos os credores da empresa em crise, trazendo o Fisco para 

uma posição mais próxima da frequentada pelos credores privados. 

Na conclusão do presente trabalho, recomenda-se a elaboração de relatório substitutivo 

ao projeto de lei de reforma do sistema recuperacional, com abordagem clara e precisa dos três 

macrotemas discutidos ao longo do trabalho: (i) submissão do Fisco ao concurso de credores 

da recuperação judicial; (ii) instituição de parcelamento especial materialmente condizente com 

os objetivos da recuperação; e (iii) criação de regra que isente a tributação do perdão da dívida. 

Houve interesse inicial na entrevista de profissionais e acadêmicos envolvidos na 

aprovação da Lei nº 11.101/2005 para se entender melhor os motivos que levaram ao tratamento 

das questões tributárias na forma hoje posta, mas não foi possível realiza-las. 
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2. EXTRACONCURSALIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E 

INEXISTÊNCIA DE PARCELAMENTO ADEQUADO: A (NÃO) 

PARTICIPAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA NA RECUPERAÇÃO 

 

 

2.1. Tratamento do crédito tributário e inexistência de parcelamento especial 

 

 

O crédito tributário não se submete ao concurso de credores da recuperação judicial, nos 

termos do art. 187 do Código Tributário Nacional (“CTN”)13, não estando a Fazenda Pública 

arrolada entre as classes de credores do art. 41 da Lei nº 11.101/200514. 

Por conseguinte, nos termos do art. 6º, § 7º, do mesmo diploma15, as execuções fiscais 

não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a possibilidade de 

adesão a parcelamento. 

Apesar desse primeiro distanciamento entre a questão tributária e a recuperação judicial, 

o art. 57, da Lei nº 11.101/200516, e o art. 191-A, do CTN17, exigem a apresentação de certidão 

negativa de débitos tributários para concessão da recuperação judicial. Ressalva-se, porém, a 

possibilidade de apresentação de certidões positivas de débitos com efeitos de negativas, 

mediante adesão a parcelamentos tributários especiais, para empresas em recuperação judicial, 

nos termos do art. 68 da Lei nº 11.101/200518. 

Todavia, o início da vigência da lei de recuperações judiciais não foi acompanhado pela 

aprovação de legislação que previsse parcelamento específico para as empresas em recuperação 

judicial. 

 
13  BRASIL. Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui 

normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Diário Oficial [da] República 

Federativa do Brasil - Edição Extra, Poder Executivo, Brasília, DF, 31 out. 1966. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172Compilado.htm>. Acesso em 12 jan. 2019. 
14  Idem, ibidem. 
15  BRASIL. Lei nº. 11.101, de 09 de fevereiro de 2005. Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência 

do empresário e da sociedade empresária. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil - Edição 

Extra, Poder Executivo, Brasília, DF, 09 fev. 2015. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11101.htm>. Acesso em 08 dez. 2018. 
16  Idem, ibidem. 
17  BRASIL. Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui 

normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Diário Oficial [da] República 

Federativa do Brasil - Edição Extra, Poder Executivo, Brasília, DF, 31 out. 1966. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172Compilado.htm>. Acesso em 12 jan. 2019. 
18  BRASIL. Lei nº. 11.101, de 09 de fevereiro de 2005. Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência 

do empresário e da sociedade empresária. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil - Edição 

Extra, Poder Executivo, Brasília, DF, 09 fev. 2015. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11101.htm>. Acesso em 08 dez. 2018. 
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A provável dificuldade decorreu da necessidade de se aprovarem parcelamentos nos 

diferentes entes legislativos, já que não cabe à União dispor, por meio de legislação, da cobrança 

dos tributos de Estados e Municípios. 

Diante disso, os Tribunais começaram a ser instados a se manifestar sobre casos práticos 

em que as empresas tinham seus planos de recuperação judicial aprovados, mas não 

apresentavam as certidões de regularidade fiscal. 

A jurisprudência passou, então, a dispensar a necessidade de apresentação de certidões 

de regularidade fiscal para concessão das recuperações judiciais, por entender, primeiramente, 

que o parcelamento previsto pela legislação não era uma faculdade da Fazenda Pública, mas 

um direito da empresa em recuperação. 

Além disso, entendiam os julgadores que a norma de exigência de certidão de 

regularidade fiscal entrava em conflito com o princípio da preservação da empresa, inscrito no 

art. 47, da Lei nº 11.101/2005. No embate entre as regras, deveria prevalecer o art. 47, já que 

ele serviria como um norte ordenador de todo o sistema recuperacional19: 

 

DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE QUE A EMPRESA 

RECUPERANDA COMPROVE SUA REGULARIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 57 

DA LEI N. 11.101/2005 (LRF) E ART. 191-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL (CTN). INOPERÂNCIA DOS MENCIONADOS DISPOSITIVOS. 

INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA A DISCIPLINAR O PARCELAMENTO 

DA DÍVIDA FISCAL E PREVIDENCIÁRIA DE EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

1. O art. 47 serve como um norte a guiar a operacionalidade da recuperação judicial, 

sempre com vistas ao desígnio do instituto, que é “viabilizar a superação da situação 

de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte 

produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, 

assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade 

econômica”. 

2. O art. 57 da Lei n. 11.101/2005 e o art. 191-A do CTN devem ser interpretados 

à luz das novas diretrizes traçadas pelo legislador para as dívidas tributárias, 

com vistas, notadamente, à previsão legal de parcelamento do crédito tributário 

em benefício da empresa em recuperação, que é causa de suspensão da 

exigibilidade do tributo, nos termos do art. 151, inciso VI, do CTN. 

3. O parcelamento tributário é direito da empresa em recuperação judicial que 

conduz a situação de regularidade fiscal, de modo que eventual descumprimento 

do que dispõe o art. 57 da LRF só pode ser atribuído, ao menos imediatamente e 

por ora, à ausência de legislação específica que discipline o parcelamento em sede 

de recuperação judicial, não constituindo ônus do contribuinte, enquanto se fizer 

inerte o legislador, a apresentação de certidões de regularidade fiscal para que 

lhe seja concedida a recuperação. 

4. Recurso especial não provido. (destacou-se) 

 
19  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.187.404/MT. Banco do Brasil S/A e Viana 

Trading Importação e Exportação de Cereais Ltda. - Em Recuperação Judicial. Relator: Ministro Luis Felipe 

Salomão. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 16 set. 2011. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1244591&nu

m_registro=201000540484&data=20130821&formato=PDF>. Acesso em 28 jun. 2018. 
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Apesar da consolidação da jurisprudência, o Conselho Nacional de Política Fazendária 

(“CONFAZ”) editou o Convênio ICMS nº 59, de 22 de junho de 2012, que autorizou os Estados 

a concederem parcelamento especial, de até 84 parcelas, para empresas em recuperação 

judicial20. 

Igualmente, foi promulgada a Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 201421, que instituiu 

parcelamento, também de 84 parcelas, em âmbito federal. 

Todavia, a edição de tais normas, aumentando em vinte e quatro parcelas o prazo para 

pagamento das dívidas tributárias, seria suficiente para a alteração da jurisprudência do STJ? 

Cássio Cavalli e Luiz Roberto Ayoub explicam22: 

 

Ante a promulgação de normas que formalmente cuidam do parcelamento fiscal, a 

questão que se coloca atualmente perante os tribunais é: ante a promulgação da Lei 

13.043/2014 a regulamentar o parcelamento do passivo tributário de empresa em 

crise, será que se justifica manter o entendimento jurisprudencial de dispensar a 

apresentação de CND para fins de concessão da recuperação judicial? 

A resposta a essa questão passa pela compreensão de uma distinção entre existência 

formal de uma regra e a sua efetividade material. Quando formou-se a jurisprudência 

em torno da dispensa de CND, conquanto não houvesse a regulamentação do 

parcelamento a que se refere o § 3º do art. 155-A do CTN, encontrava-se em vigor a 

regra de parcelamento contida no § 4º do art. 155-A do CTN, onde se lê: “A 

inexistência de lei específica a que se refere o § 3º deste artigo importa na aplicação 

das leis gerais de parcelamento do ente da Federação ao devedor em recuperação 

judicial, não podendo, neste caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido 

pela lei federal específica.” 

Do ponto de vista formal, existia inequivocamente uma regra de parcelamento do 

passivo tributário. No entanto, como o parcelamento ordinário era de apenas sessenta 

meses, entendeu-se que materialmente esse prazo era insuficiente para recuperar 

empresas. Por essa razão, formou-se a jurisprudência de dispensa de CND para 

concessão de recuperação judicial, enquanto não fosse regulamentado o parcelamento 

especial do passivo tributário de empresa em recuperação. A promulgação da Lei 

13.043/2014 possibilitou o parcelamento do passivo fiscal federal em até 84 meses. 

Do ponto de vista formal, há regulamentação do parcelamento do passivo tributário. 

Entretanto, essa regulamentação de especial só tem o nome, uma vez que seu prazo é 

praticamente idêntico ao prazo do parcelamento ordinário. Com efeito, apesar de 

formalmente existente, a Lei 13.043/2014 é manifestamente insuficiente para 

 
20  BRASIL. Conselho Nacional de Política Fazendária. Convênio ICMS 59, de 22 de junho de 2012. Autoriza 

a concessão de parcelamento de débitos, tributários e não tributários, das empresas em processo de 

recuperação judicial. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 

27 jun. 2012. Disponível em: <https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2012/CV059_12>. 

Acesso em 12 ago. 2019. 
21  BRASIL. Lei nº. 13.043, de 13 de novembro de 2014. Dispõe sobre os fundos de índice de renda fixa, sobre 

a responsabilidade tributária na integralização de cotas de fundos ou clubes de investimento por meio da 

entrega de ativos financeiros, sobre a tributação das operações de empréstimos de ativos financeiros e sobre 

a isenção de imposto sobre a renda na alienação de ações de empresas pequenas e médias; [...] e dá outras 

providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil - Edição Extra. Poder Executivo, 

Brasília, DF, 14 nov. 2014. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2014/lei/l13043.htm>. Acesso em 08 mai. 2019. 
22  AYOUB, Luiz Roberto et CAVALLI, Cássio. A construção jurisprudencial da recuperação judicial de 

empresas. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2017; pp. 55-56. 
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promover o fim de preservar empresas. Por essa razão, ponderada a manifesta 

insuficiência do parcelamento previsto pela Lei 13.043/2014, a jurisprudência haverá 

por continuar a dispensar empresas em crise para conceder recuperação judicial, até 

que seja promulgada regulamentação de parcelamento que efetivamente seja especial 

e se coadune com os mandamentos concursais e constitucionais de preservação da 

empresa. 

 

Ou seja, ao simplesmente adicionar vinte e quatro meses ao parcelamento ordinário, a 

Fazenda não cumpre com os objetivos materiais da Lei nº 11.101/200523, o que serve de base 

para a manutenção da jurisprudência de dispensa da apresentação de certidões de regularidade 

fiscal para o deferimento da recuperação judicial. 

Nesse sentido, há decisões das duas Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que mantêm o entendimento prévio do STJ e, em 

razão disso, reconhecem o não cumprimento dos objetivos da legislação com a concessão do 

novo parcelamento:24 

 

Recuperação judicial. Recurso tirado contra r. decisão que homologou o plano por 

"cram down". Pese a ausência objetiva dos requisitos do § 1º do art. 58 da Lei nº 

11.101/2005, constatou-se, na hipótese, voto abusivo do credor, que não opôs 

justificativa convincente à reprovação das condições de pagamento propostas pela 

devedora, não abusivas e acolhidas pela ampla maioria, tampouco se rendeu à 

negociação. Prevalência do princípio da preservação da empresa. Concessão da 

recuperação judicial mantida. Recuperação judicial. Biênio de fiscalização. Se, na 

hipótese, há carência de 2 (dois) anos para o pagamento dos credores, é a partir do 

encerramento desse lapso que se deve iniciar o período de fiscalização. Correção de 

ofício. Recuperação Judicial. Descumprimento de qualquer obrigação contida no 

Plano de Recuperação que, nos termos do que dispõe o art. 61, § 1º, da lei de regência, 

pode acarretar a convolação em falência. Cláusula que prevê a necessidade de prévia 

convocação de assembleia geral de credores em tal hipótese. Nulidade decretada de 

ofício. Recuperação Judicial. Certidões negativas de débitos fiscais. Dispensa da 

apresentação na homologação do plano de recuperação e consequente concessão da 

recuperação judicial, apesar da previsão do art. 57 da lei de regência. Pese a ausência, 

até o ano de 2014, de previsão legislativa acerca do parcelamento especial dos débitos 

fiscais às sociedades em recuperação, a superveniência da Lei nº 13.043/14 não 

alterou a orientação das Câmaras de Direito Empresarial desta Corte, que continuam 

a dispensar a CND. Recurso desprovido, com correção, de ofício, do plano. 

 

Todavia, em que pese a manutenção da jurisprudência prévia, o Supremo Tribunal 

Federal, por intermédio de voto do Ministro Alexandre de Moraes, já reviu decisão proferida 

 
23  BRASIL. Lei nº. 11.101, de 09 de fevereiro de 2005. Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência 

do empresário e da sociedade empresária. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil - Edição 

Extra, Poder Executivo, Brasília, DF, 09 fev. 2015. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11101.htm>. Acesso em 08 dez. 2018. 
24  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Agravo de Instrumento nº 2234845-

50.2017.8.26.0000. Banco do Brasil S/A e Machbert Equipamentos e Serviços Ltda. (Em Recuperação 

Judicial). Relator: Desembargador Araldo Telles. Diário da Justiça Eletrônico do Estado de São Paulo, 

São Paulo, SP, 08 abr. 2019. Disponível em: 

<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=12396371&cdForo=0>. Acesso em 08 mai. 2019. 
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pelo Tribunal do Estado do Paraná nesse sentido, por ter, em juízo fracionário, reconhecido 

como inconstitucionais as previsões na legislação de necessidade de apresentação das certidões 

de regularidade fiscal para o deferimento da recuperação judicial25: 

 

O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 10. 

Na presente hipótese, tem razão a reclamante. Órgão fracionário do TJ/PR considerou 

inconstitucional a exigência de comprovação de regularidade fiscal para a 

homologação do plano de recuperação judicial apresentado pelo beneficiário [...] 

Como se vê, o acórdão reclamado valeu-se de vasta fundamentação para amparar sua 

conclusão sobre a inconstitucionalidade do art. 57 da Lei 11.101/2005 d o art. 191-A 

do Código Tributário Nacional [...] 

Ao afastar a incidência dos dispositivos legais em questões, o órgão fracionário do 

TJ/PR concluiu que a exigência de prova da regularidade fiscal para a homologação 

do plano de recuperação judicial, no caso sob exame, está “em desacordo com a 

Constituição Federal, mais especificamente o devido processo legal substantivo (art. 

5º, LIV, da CF) e o direito ao livro exercício de atividades econômicas e profissionais 

lícitas (parágrafo único do art. 170 da CF)”. 

Ocorre, porém, que a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser 

declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, 

onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta 

nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em 

respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 

 

A princípio, a decisão do Ministro Alexandre de Moraes não faz qualquer julgamento 

de mérito acerca da jurisprudência atual, apenas fazendo uma ressalva quanto à impossibilidade 

de reconhecimento de inconstitucionalidade de norma por órgão fracionário. 

Todavia, em que pese a existência de decisões de segunda instância sobre o tema, paira 

a insegurança jurídica sobre o tema, pela ausência de manifestação definitiva por parte dos 

Tribunais Superiores sobre o mérito. 

Além disso, como a legislação data do final de 2014, também é verdade que poucos 

casos tiveram a oportunidade de chegar ao Superior Tribunal de Justiça. 

Alguns parâmetros precisam ser observados quando da definição, pela jurisprudência, 

do cumprimento ou não do objetivo material da lei de recuperação judicial pelo novo 

parcelamento especial. 

A comparação com os critérios da iniciativa privada demonstra, claramente, a 

discrepância do tratamento dado pela legislação aos credores privados e aos entes tributantes. 

 
25 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação nº 32.147/PR. União, Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 

e Copo Indústria de Poliuretano do Brasil Ltda. Relator: Ministro Alexandre de Moraes. Diário da Justiça 

Eletrônico, Brasília, 16 out. 2018. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15338854688&ext=.pdf>. Acesso em 28 dez. 2018. 
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Aqui, é válida a análise dos achados de pesquisa realizada pelo Observatório de 

Insolvência, iniciativa da Associação Brasileira de Jurimetria (“ABJ”) e da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (“PUC/SP”). 

Ao estudar 194 recuperações judiciais distribuídas entre 01/09/2013 e 30/06/2016 no 

Município de São Paulo, o Observatório apurou que as assembleias de credores aprovam, em 

média, planos que preveem o pagamento de seus créditos em um prazo de 11 a 12,5 anos, com 

um desconto médio de 35% a 37%, com juros de 3% ao ano e correção monetária pela Taxa 

Referencial, bastante inferior às taxas de mercado26. 

Aliás, a comparação do parcelamento especial com outros parcelamentos concedidos 

pela União prova o descompasso da legislação. Entre 2000 e 2019, foram abertos prazos para 

adesão a parcelamentos extraordinários por 15 normas diferentes. 

Nessas ocasiões, os descontos chegavam, frequentemente, a 50% sobre o valor das 

multas e, aproximadamente, 30% sobre os juros de mora, com possibilidade de parcelamento 

das dívidas em até 180 parcelas. 

Além disso, durante esses 19 anos, o período máximo sem abertura de prazo para adesão 

a parcelamentos extraordinários foi de 4 anos e 5 meses, entre a edição da Lei nº 11.941, de 27 

de maio de 200927 e a reabertura de seu prazo pela Lei  nº 12.865, de 09 de outubro de 201328, 

conforme informações detalhadas no Anexo I. 

A existência de parcelamentos mais privilegiados do que o parcelamento especial da Lei 

nº 13.043/201429 prova sua insuficiência, mas também pode gerar incentivos de ação “ex ante” 

perversos. Se a empresa sabe que um parcelamento extraordinário pode surgir nos próximos 

 
26  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JURIMETRIA et PUC-SP. Resultados da 1ª fase do Observatório de 

Insolvência. Disponível em: <http://rpubs.com/abj/pucrj_pre>. Acesso em 12 jan. 2019. 
27  BRASIL. Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009. Altera a legislação tributária federal relativa ao parcelamento 

ordinário de débitos tributários; concede remissão nos casos em que especifica; institui regime tributário de 

transição, alterando [...]; e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. 

Poder Executivo, Brasília, DF, 28 mai. 2009. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L11941.htm>. Acesso em 08 mai. 2019. 
28  BRASIL. Lei nº 12.865, de 09 de outubro de 2013. Autoriza o pagamento de subvenção econômica aos 

produtores da safra 2011/2012 de cana-de-açúcar e de etanol que especifica e o financiamento da renovação 

e implantação de canaviais com equalização da taxa de juros; [...] altera os prazos previstos nas Leis no 

11.941, de 27 de maio de 2009, e no 12.249, de 11 de junho de 2010; [...] e dá outras providências. Diário 

Oficial [da] República Federativa do Brasil. Poder Executivo, Brasília, DF, 10 out. 2013. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12865.htm>. Acesso em 08 mai. 2019 
29  BRASIL. Lei nº. 13.043, de 13 de novembro de 2014. Dispõe sobre os fundos de índice de renda fixa, sobre 

a responsabilidade tributária na integralização de cotas de fundos ou clubes de investimento por meio da 

entrega de ativos financeiros, sobre a tributação das operações de empréstimos de ativos financeiros e sobre 

a isenção de imposto sobre a renda na alienação de ações de empresas pequenas e médias; [...] e dá outras 

providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil - Edição Extra. Poder Executivo, 

Brasília, DF, 14 nov. 2014. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2014/lei/l13043.htm>. Acesso em 08 mai. 2019. 
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anos, é possível que ela atrase o seu pedido de recuperação judicial para um momento em que 

conseguirá equalizar melhor as dívidas tributárias. 

O problema é que o fator tempo é essencial para que uma recuperação judicial dê certo. 

É possível que a postergação do momento de pedido da recuperação judicial torne o 

procedimento muito mais custoso no futuro. 

Por fim, vale informar que o Fisco tem concedido prazos melhores para pagamento de 

dívidas até mesmo em casos que não envolvem a edição de leis de parcelamentos 

extraordinários. 

Conforme noticiado pelo Valor Econômico, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(“PGFN”) tem se utilizado do instituto do negócio jurídico processual para permitir que 

empresas realizem o pagamento de dívidas em prazos mais alongados30: 

 

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) começou a fechar acordos com 

contribuintes para o pagamento de débitos inscritos em dívida ativa. Pelo menos três 

grandes já foram firmados pelos procuradores. Um deles pôs fim a uma disputa 

judicial de mais de 15 anos com a rede de supermercados Comper, que tramitava no 

Superior Tribunal de Justiça (STJ). Os outros dois foram negociados com empresas 

do Distrito Federal e de São Paulo e envolveram cerca de R$ 650 milhões. 

Os primeiros acordos começaram a ser firmados no mês de maio. Consistem 

basicamente em estabelecer as condições para o pagamento da dívida. Não há redução 

de valores. O contribuinte pode, por exemplo, apresentar bens em garantia e pagar o 

que deve em até 120 parcelas. Há ainda a possibilidade de negociar a liberação das 

garantias à medida em que for quitando o que deve. 

 

A celebração de negócio jurídico processual é prescrita pela Portaria PGFN nº 742, de 

21 de dezembro de 2018, cujo art. 1º, § 2º, permite a negociação de planos de amortização do 

débito fiscal31. 

Ou seja, hoje já existem mecanismos capazes de entregar uma solução mais adequada à 

equalização da insolvência fiscal do que o parcelamento especial definido em lei. 

Portanto, é de se esperar que o Poder Judiciário mantenha o entendimento consolidado 

da jurisprudência de que o parcelamento especial deve não só estar formalmente de acordo com 

 
30  BACELO, Joice et OLIVON, Beatriz. Empresas e PGFN fecham acordos para o pagamento de dívidas 

milionárias. Valor Econômico, São Paulo, 24 jun. 2019. Disponível em: 

<https://www.valor.com.br/imprimir/noticia/6316253/legislacao/6316253/empresas-e-pgfn-fecham-

acordos-para-o-pagamento-de-dividas-milionarias>. Acesso em 25 jun. 2019.  
31  BRASIL. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Portaria nº 742, de 21 de dezembro de 2018. Disciplina, 

nos termos do art. 190 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, a celebração de negócio jurídico processual 

– NJP em sede de execução fiscal, para fins de equacionamento de débitos inscritos em dívida ativa da União, 

e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, 

DF, 28 dez. 2018. Disponível em: 

<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=97757>. Acesso em 

12 ago. 2019. 
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a determinação da lei de recuperações judiciais, mas também materialmente (o que não foi 

alcançado pela Lei nº 13.043/2014)32. 

 

 

2.2.  (Im)possibilidade de prosseguimento das execuções fiscais 

 

 

Além da discussão jurisprudencial acerca da necessidade ou não de apresentação de 

certidões de regularidade fiscal, há outro problema gerado pelo fato de os créditos tributários 

não se submeterem ao concurso de credores: trata-se da possibilidade de execução individual 

do patrimônio da empresa em crise por parte da Fazenda Pública. 

Se a legislação recuperacional permite que a Fazenda busque a satisfação do seu crédito 

por meio da execução fiscal, a consequência esperada seria o esvaziamento do patrimônio da 

empresa em recuperação judicial, em razão da constrição de seu ativo pelos órgãos fazendários. 

A jurisprudência, porém, buscando evitar que a recuperanda se veja sem condições de 

adimplir com suas obrigações financeiras, tem entendido que o juízo da recuperação judicial 

possui competência universal para decidir acerca de quaisquer atos de constrição do patrimônio 

de recuperanda, mesmo quando isso se dê em sede de execução fiscal33: 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL.EXECUÇÃO FISCAL EM TRÂMITE NO JUÍZO 

TRABALHISTA. PRÁTICA DE ATOS QUE COMPROMETAM O PATRIMÔNIO 

DA EMPRESA RECUPERANDA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO UNIVERSAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CF E DE 

DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10/STF. DECISÃO MANTIDA. 

1. Inexiste ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) e desrespeito à 

Súmula Vinculante n. 10/STF na decisão que reconhece a competência do Juízo da 

recuperação judicial para o prosseguimento de execução fiscal movida contra a 

empresa recuperanda. Esta Corte Superior entende que não há declaração de 

inconstitucionalidade nesse caso, e sim interpretação sistemática dos dispositivos 

legais sobre a matéria. Precedentes. 

 
32  BRASIL. Lei nº. 13.043, de 13 de novembro de 2014. Dispõe sobre os fundos de índice de renda fixa, sobre 

a responsabilidade tributária na integralização de cotas de fundos ou clubes de investimento por meio da 

entrega de ativos financeiros, sobre a tributação das operações de empréstimos de ativos financeiros e sobre 

a isenção de imposto sobre a renda na alienação de ações de empresas pequenas e médias; [...] e dá outras 

providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil - Edição Extra. Poder Executivo, 

Brasília, DF, 14 nov. 2014. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2014/lei/l13043.htm>. Acesso em 08 mai. 2019. 
33  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Conflito de Competência nº 128.044/SC. 

Fazenda Nacional e Kadê Engenharia e Construção Ltda. - Em Recuperação Judicial. Relator: Ministro 

Antonio Carlos Ferreira. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 03 abr. 2014. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1308486&nu

m_registro=201301329867&data=20140403&formato=PDF>. Acesso em 08 mai. 2019. 
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2. Apesar de a execução não se suspender em face do deferimento do pedido de 

recuperação judicial (art. 6º, § 7º, da Lei n. 11.101/2005, art. 187 do CTN e art. 

29 da Lei n. 6.830/1980), submetem-se ao crivo do juízo universal os atos de 

alienação voltados contra o patrimônio social das sociedades empresárias em 

recuperação, em homenagem ao princípio da preservação da empresa. 

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (destacou-se) 

 

Apesar de a Segunda Seção ter pacificado o tema no julgamento acima citado, o tema 

voltou a ser pauta do Superior Tribunal de Justiça e, atualmente, encontra-se afetado pela 

Primeira Seção para julgamento segundo a técnica dos Recursos Repetitivos, sob o Tema nº 

98734: “Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação 

judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária.” 

Com a afetação do tema, de acordo com a sistemática do art. 1.037, inciso II, do Código 

de Processo Civil,35 foi determinada a suspensão nacional de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos, em que se discuta a possibilidade de constrição de bens de empresa 

em recuperação judicial nos autos da execução fiscal. 

Na data de finalização do presente trabalho, 6 de dezembro de 2019, o Tema ainda não 

havia sido julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se tal questão em aberto. 

Ou seja, no atual cenário, os créditos tributários não integram a recuperação judicial e 

permanecem sendo discutidos em autos apartados, em execuções fiscais autônomas. Todavia, 

se o juízo de alguma das execuções fiscais entender pela necessidade de constrição do 

patrimônio da empresa, deve oficiar o juízo da recuperação judicial para que este decida sobre 

eventual penhora ou arresto dos bens, por exemplo. 

Caso o juízo da execução fiscal discorde de tal entendimento, deverá determinar a 

suspensão da execução fiscal, nos termos do art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil36, 

até que o STJ se manifeste de maneira definitiva sobre o tema afetado em sede de Recurso 

Repetitivo. 

Trata-se, portanto, de cenário de pouca eficiência para a persecução dos créditos 

tributários, que acaba por prejudicar os interesses da Fazenda Pública, ao mesmo tempo em que 

obriga a empresa recuperanda a administrar vários processos de execução e lhe impõe o risco 

de lidar com eventuais constrições determinadas por outros juízos que não o responsável pela 

recuperação judicial. 

 
34  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Repetitivos e IAC. Disponível em: 

<http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp>. Acesso em 12 ago. 2019. 
35  BRASIL. Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário Oficial [da] República 

Federativa do Brasil. Poder Executivo, Brasília, DF, 17 mar. 2015. Disponível em: 

<planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em 08 mai. 2019. 
36  Idem, ibidem. 
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De acordo com dados do Tesouro Nacional, consideram-se como recuperáveis somente 

16% do estoque de créditos tributários e de dívida ativa tributária lançados e ainda não 

recuperados37. 

Ainda que a pesquisa realizada pelo Tesouro Nacional não faça distinção entre a 

situação de inadimplência de empresas em recuperação judicial, demonstra-se que o 

procedimento acima narrado, de execução dos créditos em autos apartados, não é capaz de 

aumentar a eficiência na recuperação dos créditos. 

Além disso, em estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(“IPEA”), o custo médio de movimentação de um processo de execução fiscal na Justiça 

Federal é de aproximadamente R$ 4.685,39.38 

Ou seja, a necessidade de se diminuir o número de processos executivos fiscais não é 

algo que aproveita somente aos contribuintes, mas também ao Estado, que contaria com um 

gasto mais eficiente de seu orçamento. 

 

Tais premissas são importantes para demonstrar que a reformulação das políticas 

públicas de recuperação judicial não possui o verniz de auxiliar somente os contribuintes, em 

detrimento do crédito público. O que se deve buscar, na verdade, são ajustes ao instituto da 

recuperação judicial para que tanto interesses fazendários quanto privados sejam satisfeitos de 

forma mais adequada. 

 

 

2.3. Propostas de alteração legislativa 

 

 

Em razão do consenso quanto à existência de diversos problemas na atual legislação, o 

Poder Executivo decidiu criar, por meio da Portaria nº 467, de 16 de dezembro de 201639, um 

 
37  TESOURO NACIONAL. Relatório Contábil do Tesouro Nacional. Uma Análise dos Ativos e Passivos 

da União. 2016. Disponível em: 

<http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/318974/RCTN+4/62842038-a932-4e04-b4ee-

7764768024cf>. Acesso em 12 jan. 2019; p. 8. 
38  CUNHA, Alexandre dos Santos (coord.) Custo Unitário do Processo de Execução Fiscal na Justiça Federal. 

Relatório de Pesquisa Ipea. Disponível em: 

<http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7862/1/RP_Custo_2012.pdf>. Acesso em 04 dez. 2019, p. 

25. 
39  “O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I do parágrafo 

único do art. 87 da Constituição Federal e tendo em vista o disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 10.683, 

de 28 de maio de 2003, resolve: 

 

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7862/1/RP_Custo_2012.pdf
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grupo de Trabalho multidisciplinar para estudo e proposição de um projeto de reforma da Lei 

nº 11.101/200540 e demais leis que tratam do macrossistema de recuperação judicial e falência. 

O Grupo de Trabalho contou com a nomeação de vinte e um profissionais, sendo oito 

integrantes do próprio corpo do Ministério da Fazenda, uma auditora fiscal da Receita Federal 

do Brasil, dois procuradores da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, um funcionário do 

Banco Central, sete advogados e acadêmicos das áreas de direito e de economia, além de dois 

juízes (um do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e outro do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro)41. 

Ao final dos trabalhos, o Grupo apresentou o Projeto de Lei nº 10.220/201842, que 

avançou, de certa forma, no tratamento da extraconcursalidade dos créditos tributários e do 

parcelamento especial. 

Antes, todavia, de se avançar no estudo do PL, é importante que se faça justiça aos 

profissionais convidados a participar do Grupo de Trabalho. Conforme foi publicamente 

noticiado, os próprios profissionais responsáveis pela elaboração de uma primeira minuta se 

tornaram críticos da minuta final apresentada pelo governo ao Congresso:43 

 

A proposta do governo de Michel Temer havia sido enviada ao Congresso, em regime 

de urgência, em maio do ano passado, mas acabou não andando. Tanto por causa do 

período eleitoral e da saída de Henrique Meireles do então Ministério da Fazenda, 

como em razão das críticas do mercado O texto não teve sequer a concordância dos 

juristas que participaram de sua elaboração. 

“A versão final ficou muito diferente do que o inicialmente proposto”, diz um 

advogado. “Para as empresas em recuperação judicial haveria mais chances de 

 
Art. 1º Fica instituído o Grupo de Trabalho com a finalidade de estudar, consolidar e propor medidas voltadas 

ao aprimoramento da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, e de outros instrumentos legais associados 

aos temas recuperação e falência de empresas. 

Art. 2º O grupo de Trabalho contará com a participação de representantes do Ministério da Fazenda, do Banco 

Central do Brasil e de especialistas com notória especialização nos temas.” BRASIL. Ministério da Fazenda. 

Portaria nº 467, de 16 de dezembro de 2016. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder 

Executivo, Brasília, DF, 02 abr. 2018. Disponível em: <http://www.fazenda.gov.br/acesso-a-

informacao/institucional/legislacao/portarias-ministeriais/2016/portaria-ndeg-467-de-16-de-dezembro-de-

2016>. Acesso em: 08 mai. 2019. 
40  BRASIL. Lei nº. 11.101, de 09 de fevereiro de 2005. Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência 

do empresário e da sociedade empresária. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil - Edição 

Extra, Poder Executivo, Brasília, DF, 09 fev. 2015. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11101.htm>. Acesso em 08 dez. 2018. 
41  BRASIL. Ministério da Fazenda. Portaria nº 467, de 16 de dezembro de 2016. Diário Oficial [da] República 

Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 02 abr. 2018. Disponível em: 

<http://www.fazenda.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/portarias-

ministeriais/2016/portaria-ndeg-467-de-16-de-dezembro-de-2016>. Acesso em: 08 mai. 2019. 
42  BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 10220/2018. Disponível em: 

<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2174927>. Acesso em 02 

dez. 2019. 
43  BACELO, Joice. Reforma da recuperação judicial ganha novo texto. Valor Econômico, São Paulo, 02 ago. 

2019. Disponível em: <https://www.valor.com.br/legislacao/6374729/reforma-da-recuperacao-judicial-

ganha-novo-texto>. Acesso em 12 ago. 2019. 
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quebrar do que sobreviver e se manter no mercado se o texto fosse aprovado”, 

complementa. (destacou-se) 

 

As críticas e a desvirtuação do texto inicialmente proposto acabaram por gerar grande 

resistência do mercado e do próprio Poder Legislativo, o que levou à uma certa dormência do 

tema. 

Todavia, ao longo do ano de 2019, as discussões foram retomadas e, em 27 de novembro 

de 2019, o Deputado Hugo Leal ofereceu Parecer ao Plenário, apresentando a Emenda 

Substitutiva ao Projeto de Lei nº 6.229, de 2005,44 cujo tratamento ao parcelamento tributário 

foi dado da seguinte maneira: 

 

Art. 5º A Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, passa a vigorar com nova redação 

para seu art. 10-A e acrescida dos seguintes novos arts. 10-B e 10-C: 

 “Art. 10-A. O empresário ou a sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o 

processamento da recuperação judicial, nos termos estabelecidos nos art. 51, art. 52 e 

art. 70 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, poderá liquidar os seus débitos 

para com a Fazenda Nacional vencidos até a data do protocolo da petição inicial da 

recuperação judicial, de natureza tributária ou não tributária, constituídos ou não, 

inscritos ou não em dívida ativa, mediante a opção por uma das seguintes 

modalidades: 

I – parcelamento da dívida consolidada em até cento e vinte prestações mensais e 

sucessivas, calculadas de modo a observar os seguintes percentuais mínimos, 

aplicados sobre o valor da dívida consolidada no parcelamento: 

a) da primeira à décima segunda prestação – 0,5% (cinco décimos por cento); 

b) da décima terceira à vigésima quarta prestação – 0,6% (seis décimos por cento); e 

c) da vigésima quinta prestação em diante – percentual correspondente ao saldo 

remanescente, em até noventa e seis prestações mensais e sucessivas; ou 

II – em relação aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

do Ministério da Fazenda, liquidação de até trinta por cento da dívida consolidada no 

parcelamento com a utilização de créditos decorrentes de prejuízo fiscal e base de 

cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL ou com outros 

créditos próprios relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, hipótese em que o restante poderá ser 

parcelado em até oitenta e quatro parcelas, calculadas de modo a observar os seguintes 

percentuais mínimos, aplicados sobre o saldo da dívida consolidada: 

a) da primeira à décima segunda prestação – 0,5% (cinco décimos por cento); 

b) da décima terceira à vigésima quarta prestação – 0,6% (seis décimos por cento); e 

c) da vigésima quinta prestação em diante – percentual correspondente ao saldo 

remanescente, em até noventa e seis prestações mensais e sucessivas. 

[...] § 3º A adesão ao parcelamento abrangerá a totalidade dos débitos exigíveis em 

nome do sujeito passivo, observadas as seguintes condições e ressalvas: 

I – poderão ser excluídos os débitos objeto de outros parcelamento ou que 

comprovadamente sejam objeto de discussão judicial, nesta última hipótese e 

mediante: 

a) o oferecimento de garantia idônea e suficiente, aceita pela Fazenda Nacional em 

juízo; ou 

b) a apresentação de decisão judicial em vigor e eficaz que determine a suspensão da 

sua exigibilidade; 

 
44  BRASIL. Câmara dos Deputados. Parecer Proferido em Plenário sobre o Projeto de Lei nº 6.229, de 2005. 

Disponível em: 

<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1838624&filename=PPP+1+P

L622905+%3D%3E+PL+6229/2005>. Acesso em 27 nov. 2019 
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[...] § 9º São consequências da exclusão prevista no § 8º deste artigo: 

I – a exigibilidade imediata da totalidade do débito confessado e ainda não pago, com 

o prosseguimento das execuções fiscais relacionadas aos créditos cuja exigibilidade 

estava suspensa, inclusive com a possibilidade de prática de atos de constrição e 

alienação pelos juízos que as processam, ressalvada a hipótese prevista no inciso IV; 

II – a execução automática das garantias; 

III – na hipótese de parcelamento na modalidade prevista no inciso II do caput, o 

reestabelecimento em cobrança dos valores liquidados com os créditos; e 

IV – a convolação automática da recuperação judicial em falência, se ainda estiver em 

curso, ou a faculdade de a Fazenda Nacional requerer a decretação da falência do 

sujeito passivo se a recuperação judicial não estiver mais em curso, nos termos 

estabelecidos na Lei nº 11.101, de 2005.”  

 

A proposta ainda permite a possibilidade de submissão de proposta de transação à 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos da Medida Provisória nº 899, de 16 de 

outubro de 2019,45 em que se permitiria o parcelamento da dívida, com redução máxima de 

70% do saldo credor, e limitado a cem meses. 

A transação deve respeitar os percentuais médios de alongamento de prazos e de 

descontos oferecidos aos credores privados, sob pena de se permitir a modificação unilateral do 

termo de transação pela PGFN, caso se observe alteração das condições de pagamento 

oferecidas pela devedora aos seus credores privados. 

Caso o contribuinte opte por uma das opções, seja submetendo-se ao parcelamento 

previsto em lei ou firmando termo de transação com a PGFN, fato é que sua eventual exclusão 

de qualquer um dos dois procedimentos garante à Fazenda Nacional a faculdade de requerer a 

decretação da falência da empresa devedora. 

Ainda que se veja um avanço significativo sobre o tema, há ainda uma crítica que 

merece ser feita à solução dada: se os privilégios dos créditos tributários são mantidos, 

ressalvada apenas a hipótese de adesão a parcelamento especial, dar legitimidade à Fazenda 

Pública para requerer a falência do devedor em caso de inadimplemento de parcelamento 

especial seria tornar o seu crédito ainda mais privilegiado. Como pode o Fisco, não inserido no 

contexto da recuperação judicial, requerer a quebra da recuperanda? 

A lógica por trás do sistema de recuperação judicial brasileiro é a de que devedora e 

credores sejam capazes de negociar um plano factível e com condições de execução. Se a 

devedora não tem a possibilidade de discutir as condições com a Fazenda Pública, não é justo 

que a Fazenda tenha, do outro lado, a possibilidade de requerer a quebra da recuperanda em 

caso de inadimplemento do parcelamento. 

 
45 BRASIL. Medida Provisória nº 899, de 16 de outubro de 2019. Dispõe sobre a transação nas hipóteses em que 

especifica. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Poder Executivo, Brasília, DF, 17 out. 2019. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/Mpv/mpv899.htm>. Acesso em 04 

dez. 2019. 
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A abertura de possibilidade de negociação direta das dívidas com a PGFN abre 

possibilidades interessantes de aprovação de um plano de recuperação judicial que converse, 

de fato, com todos os credores, com transparência do tratamento de todos os créditos e com o 

pagamento das dívidas tributárias. 

Apesar disso, o Fisco ainda guarda a possibilidade de se negar a aceitar proposta de 

transação tributária tão benéfica quanto as condições aceitas pelas demais classes de credores, 

o que não se justifica. 

Solução mais interessante seria exigir que o Fisco se submetesse às mesmas regras 

aceitas pela assembleia geral de credores, garantindo-lhe direito de voto, o que geraria maior 

compromisso com a análise de recuperabilidade de seus créditos. 

Ademais, outro ponto de importante constatação é que a Constituição Federal brasileira 

prevê competências distintas para todos os entes políticos na instituição e cobrança de tributos. 

Logo, não há possibilidade de que o Congresso Nacional edite lei abrindo a mesma 

possibilidade de negociação nas demais esferas tributantes. 

Por tais razões, é igualmente recomendável que os demais entes tributantes adotem 

conduta semelhante, abrindo caminho para a instituição de um sistema de recuperação judicial 

mais transparente, efetivo e eficiente. 

 

 

2.4. Da necessidade de submissão do Fisco ao concurso de credores 

 

 

Em que pesem as recentes tentativas de evolução da legislação no tratamento das 

questões tributárias em recuperação judicial, é verdade que os passos poderiam ser menos 

tímidos. 

De acordo com Thomas H. Jackson, um dos principais fundamentos da necessidade de 

regras claras de insolvência é o que a ciência econômica chama de “common pool problem”46. 

O exemplo dado pelo autor facilita a compreensão do tema. Imagine-se que um pescador 

tem duas alternativas: (i) ele pode pescar todos os peixes de um lago, ao longo de um ano, e 

faturar R$ 100.000,00 com sua venda ao final daquele ano, esgotando a capacidade daquele 

lago para os anos seguintes; ou (ii) ele pode pescar somente metade dos peixes, faturando R$ 

 
46  JACKSON, Thomas H. The logic and limits of bankruptcy law. Cambridge: Harvard University Press, 

1986; p. 11. 
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50.000,00, mas permitindo que os peixes se reproduzam e que ele possa continuar pescando 

peixes ao longo dos próximos anos, faturando os mesmos R$ 50.000,00 por ano. 

Parece muito claro que a segunda alternativa seria melhor para o pescador, ao lhe 

garantir uma renda anual perpétua. Porém, propõe o autor, qual seria a decisão tomada se o lago 

pudesse ser acessado não só por ele, mas cem pescadores? 

Ainda que a melhor decisão fosse a de garantir a existência de peixes para os anos 

seguintes, seria bastante provável que uma parte dos pescadores, ao menos, decidisse pescar o 

máximo possível, por desconfiança de todos os outros. Em resumo: se cada pescador corre o 

risco de ser prejudicado pela ganância de seus concorrentes, há incentivos para que ele também 

aja de forma individualista. 

Um sistema eficiente, portanto, deveria garantir que cada pescador agisse como se fosse 

o único dono do lago, pescando o suficiente para que sempre sobrem peixes para a pesca dos 

anos seguintes. 

Thomas H. Jackson explica que a legislação de insolvência funciona exatamente da 

mesma forma, mas trocando os peixes por créditos. Se uma empresa possui condições de gerar 

receitas futuras que garantam a repartição de valores maiores do que a mera alienação de seus 

ativos no presente, é mais interessante que os credores permitam que ela se reestruture, agindo 

como se fossem um único credor47. 

Em suma, o objetivo do sistema de recuperação judicial é garantir que empresas viáveis 

possam discutir a reestruturação de sua dívida com seus credores, sem o risco da realização de 

execuções forçadas de seu patrimônio por parte de um ou mais deles, com uma “divisão 

equilibrada do ônus” entre devedora e credores48: 

 

O sistema de recuperação judicial brasileiro parte do princípio de que deverá haver 

necessariamente uma divisão de ônus entre devedor e credores, tendo como 

contrapartida o valor social do trabalho e todos os benefícios decorrentes da 

manutenção da atividade produtiva. 

É nesse momento que ganha destaque o que convencionei chamar de TEORIA DA 

DIVISÃO EQUILIBRADA DE ÔNUS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

A recuperação judicial deve ser boa para o devedor, que continuará produzindo para 

pagamento de seus credores, ainda que em termos renegociados e compatíveis com 

sua situação econômica. Mas também deverá ser boa para os credores, que receberão 

os seus créditos, ainda que em novos termos e com a possibilidade de eliminação desse 

prejuízo no médio ou longo prazo, considerando que a recuperanda continuará a 

negociar com seus fornecedores. Entretanto, não se pode perder de vista que tudo isso 

 
47  Idem, ibidem, pp. 11-12. 
48  COSTA, Daniel Carnio. “Reflexões sobre processos de insolvência: divisão equilibrada de ônus, superação 

do dualismo pendular e gestão democrática de processos” in Cadernos Jurídicos da Escola Paulista da 

Magistratura, ano 16, nº 39. Escola Paulista da Magistratura: São Paulo, 2015, p. 59-77. Disponível em: 

<https://api.tjsp.jus.br/Handlers/Handler/FileFetch.ashx?codigo=68226>. Acesso em 10 mai. 2017; pp. 63-

64. 
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se faz em função do atingimento do benefício social e, portanto, só faz sentido se for 

bom para o interesse social. 

 

A extraconcursalidade do crédito fiscal afeta, sobremaneira, a divisão do ônus, ao 

permitir que uma classe de credores não se submeta ao “stay period” e possa continuar 

realizando a execução forçada de seus créditos, enquanto todas as demais suspendem seus 

processos de cobrança enquanto discutem, de maneira conjunta, a melhor forma de manter as 

atividades da empresa no longo prazo. 

Além disso, como alerta a UNCITRAL, a garantia de uma posição privilegiada ao Fisco 

pode gerar incentivos ruins “ex ante”. 

Ao entender que seus créditos não se sujeitam ao concurso de credores, as autoridades 

fiscais são incentivadas a serem mais complacentes do que os demais credores com a cobrança 

de suas dívidas, já que, caso a empresa alcance um estado de insolvência, sua posição será mais 

privilegiada do que a de todos os outros credores49. 

Não se está aqui negando a importância do crédito público e a necessidade de sua 

proteção pelo sistema jurídico. Muito pelo contrário. 

Conforme já narrado, o atual regramento da cobrança do crédito público contra 

empresas em crise é ineficiente: por um lado, os créditos possuem o privilégio de não se 

sujeitarem ao concurso de credores e à necessidade de negociação de condições com a empresa 

devedora; mas, por outro lado, as execuções individuais se tornam inefetivas, já que o juízo não 

tem competência para realizar quaisquer atos de constrição do patrimônio da empresa devedora. 

Da mesma forma, a situação dos demais credores é igualmente complexa: são obrigados 

a discutir um plano de recuperação judicial em que a dívida tributária não foi devidamente 

equalizada. 

Além disso, o atual tratamento dá a empresas de má-fé a possibilidade de utilização do 

mecanismo da recuperação judicial como uma forma de burlar o pagamento de tributos. Ao 

aprovar um plano de recuperação judicial, a empresa se vê livre do risco de penhoras em 

execuções fiscais ao longo do processo e pode, até mesmo, alienar unidades produtivas ou parte 

de seu ativo sem a necessidade de comprovação da quitação das dívidas. 

Por fim, trazer a Fazenda Pública para dentro do processo de recuperação judicial, 

garantindo-lhe poder de voto, poderia trazer efeitos benéficos “ex ante”, já que os entes 

 
49  UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW. UNCITRAL Legislative 

Guide on Insolvency Law. Disponível em: 

<https://uncitral.un.org/en/texts/insolvency/legislativeguides/insolvency_law>. Acesso em 11 ago. 2019; p. 

273. 
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tributantes não teriam incentivos para agir de maneira complacente com a cobrança de seus 

tributos. 

No mesmo sentido, as empresas contratantes tomariam maiores cuidados com a situação 

fiscal de seus devedores, o que pode criar um impacto de maior respeito ao adimplemento 

tributário pelo mercado como um todo. 
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3. TRIBUTAÇÃO DO PERDÃO DE DÍVIDA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL  

 

 

Outro ponto de extrema relevância para o mercado no trato das questões tributárias em 

recuperação judicial é a tributação incidente sobre o perdão de dívida concedido pelos credores 

privados em sede de recuperação judicial, também conhecido como “haircut”50. 

É bastante comum, em processos de recuperação judicial, que os credores privados 

concedam descontos significativos sobre as dívidas da recuperanda para que se permita a 

continuidade da atividade empresarial. 

Como não há regra específica acerca da incidência ou não de tributos sobre o perdão de 

dívidas, o tema acaba sujeito à interpretação dos variados diplomas tributários sobre o tema.  

Do ponto de vista contábil e fiscal, o “haircut” dado pelos credores privados se 

considera como sendo uma diminuição de passivo sem contrapartida no ativo da empresa, 

entendido, portanto, como receita pelo Pronunciamento Contábil nº 00 (R1), do Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (“CPC 00”)51 e o Pronunciamento Contábil nº 47 (“CPC 47”)52. 

Partindo de tal premissa, a Fazenda Pública Federal, por exemplo, entende que o perdão 

de dívida, ainda que concedido no contexto da recuperação judicial, integra as bases de cálculo 

do IRPJ, da CSLL, da Contribuição ao PIS e da Cofins. 

Tal entendimento foi externado pela primeira vez na Solução de Consulta nº 306, de 31 

de agosto de 2007, da Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil – 9ª Região 

Fiscal53,  

 

[...] A remissão de dívida importa para o devedor (remitido) acréscimo patrimonial 

(receita operacional diversa da receita financeira), por ser uma insubsistência do 

passivo, cujo fato imponível se concretiza no momento do ato remitente. 

[...] A receita relativa à insubsistência de passivo, originariamente registrado em 

contrapartida a conta de ativo, está sujeita à incidência da Cofins, como é o caso de 

remissão de capital de dívida. 

 [...] A receita relativa à insubsistência de passivo, originariamente registrado em 

contrapartida a conta de ativo, está sujeita à incidência de PIS/Pasep, como é o caso 

de remissão de capital de dívida. 

 
50  FELSBERG, Thomas e PUPO, Marcelo Botelho. Parcelamento federal e recuperação judicial. Valor 

Econômico, São Paulo, 19 jun. 2017. Disponível em: 

<https://www.valor.com.br/imprimir/noticia_impresso/5008462>. Acesso em 03 mar. 2019. 
51  COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS. Pronunciamento Contábil nº 00 (R1). Disponível 

em: <http://static.cpc.mediagroup.com.br/Documentos/147_CPC00_R1.pdf>. Acesso em 29 nov. 2017. 
52  COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS. Pronunciamento Contábil nº 47. Disponível em: 

<http://static.cpc.mediagroup.com.br/Documentos/527_CPC_47.pdf>. Acesso em 29 nov. 2017. 
53  BRASIL. Receita Federal do Brasil. Solução de Consulta nº 306, de 31 de agosto de 2007, da 

Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil – 9ª Região Fiscal. Disponível em: 

<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=61021>. Acesso em 

29 out. 2017. 
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O entendimento voltou a ser defendido pela Receita Federal quando da edição da 

Solução de Consulta nº 31, de 16 de março de 2012, da Superintendência Regional da Receita 

Federal do Brasil – 10ª Região Fiscal54: 

 

EMENTA: LUCRO REAL. PERDÃO DE DÍVIDA. CRÉDITO DE SÓCIO. 

Constitui receita da pessoa jurídica devedora a importância correspondente ao perdão 

de dívida, não havendo previsão legal para sua exclusão do lucro líquido para efeito 

de apuração do lucro real. 

 

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - 

COFINS 

NÃO CUMULATIVIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PERDÃO DE DÍVIDA. 

RECEITA FINANCEIRA. 

Cuidando-se de pessoa jurídica que se dedica ao transporte rodoviário de carga, o 

perdão de dívida referente a empréstimo bancário deve ser classificado como receita 

financeira, e sujeita-se à incidência não cumulativa da Cofins à alíquota de 4%. 

Dispositivos Legais: Lei nº 10.833, de 2003, art. 1º; Lei nº 10.865, de 2004, art. 27; 

Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 12; Decreto nº 5.442, de 2005, art. 1º; Decreto nº 

8.426, de 2015, arts. 1º a 3º; Ato Declaratório SRF nº 85, de 1999, e Resolução CFC 

nº 1.374, de 2011, itens 4.47 e 4.48. 

 

Por fim, mais recentemente, a Receita Federal parece ter consolidado seu entendimento 

por meio de manifestação da Coordenação-Geral de Tributação (“COSIT”), no âmbito da 

Solução de Consulta COSIT nº 176, de 27 de setembro de 201855 

 

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 

NÃO CUMULATIVIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PERDÃO DE DÍVIDA. 

RECEITA FINANCEIRA. 

Cuidando-se de pessoa jurídica que se dedica ao transporte rodoviário de carga, o 

perdão de dívida referente a empréstimo bancário deve ser classificado como receita 

financeira e sujeita-se à incidência não cumulativa do PIS/Pasep à alíquota de 0,65%. 

Dispositivos Legais: Lei nº 10.637, de 2002, art. 1º; Lei nº 10.865, de 2004, art. 27; 

Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 12; Decreto nº 5.442, de 2005, art. 1º; Decreto nº 

8.426, de 2015, arts. 1º a 3º; Ato Declaratório SRF nº 85, de 1999, e Resolução CFC 

nº 1.374, de 2011, itens 4.47 e 4.48. 

 

Dessa forma, seguindo-se o entendimento fazendário, concedido o desconto, a empresa 

se obriga a reconhecer como receita o valor equivalente à diminuição do passivo, devendo 

recolher os tributos incidentes sobre a receita (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), que podem chegar 

 
54  BRASIL. Receita Federal do Brasil. Solução de Consulta nº 31, de 16 de março de 2012, da 

Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil – 10ª Região Fiscal. Disponível em: 

<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=65138>. Acesso em 

29 out. 2017. 
55  BRASIL. Receita Federal do Brasil. Solução de Consulta nº 176, de 27 de setembro de 2018, da 

Coordenação-Geral de Tributação. Disponível em: 

<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=95481&visao=original>. Acesso em 

02 mai. 2019. 
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à monta de 43,25%, a depender do regime a que a empresa está sujeita e do tipo de dívida 

perdoada. 

Suponha-se a seguinte situação: uma empresa economicamente viável, em decorrência 

do atual cenário de crise econômica, não consegue mais honrar seus compromissos e decide 

pedir recuperação judicial. 

Em assembleia geral, com profundo debate com todas as classes de credores, consegue 

aprovar um plano nos termos médios, de acordo com a já citada pesquisa do Observatório da 

Insolvência, obrigando-se a pagar 65% da dívida contraída em parcelas iguais por 132 meses 

consecutivos (onze anos)56. 

Ao aplicar o “haircut” concedido, a empresa é obrigada a reconhecer como receita o 

percentual de 35% de todas as dívidas reestruturadas, sendo tal montante a base de cálculo do 

IRPJ, da CSLL, da Contribuição ao PIS e da Cofins. 

Caso a empresa analisada em nossa hipótese seja tributada pelo Lucro Real, a carga 

tributária efetiva pode chegar a 42,5% (caso se considere que a receita é não-financeira). Ainda 

assim, caso se chegue à conclusão, mais razoável, de que as receitas são financeiras, o cenário 

ainda é de alta tributação: 

 

Tabela 1 – Cálculo da incidência tributária sobre perdão de dívida 

Credores Dívida “Haircut” (35%) IRPJ (~25%) CSLL (9%) PIS (1,65%) Cofins (7,6%) 

A R$ 2.000.000,00 R$ 700.000,00 R$ 175.000,00 R$ 63.000,00 R$ 11.550,00 R$ 53.200,00 

B R$ 3.000.000,00 R$ 1.050.000,00 R$ 262.500,00 R$ 94.500,00 R$ 17.325,00 R$ 79.800,00 

C R$ 1.000.000,00 R$ 350.000,00 R$ 87.500,00 R$ 31.500,00 R$ 5.775,00 R$ 26.600,00 

D R$ 500.000,00 R$ 175.000,00 R$ 43.750,00 R$ 15.750,00 R$ 2.887,50 R$ 13.300,00 

TOTAL R$ 6.500.000,00 R$ 2.275.000,00 R$ 568.750,00 R$ 204.750,00 R$ 37.537,50 R$ 172.900,00 

 

No caso analisado, com um perdão de 35% da dívida da recuperanda, em razão dos 

valores devidos à Fazenda Pública, percebe-se que os efeitos financeiros da tributação do 

perdão de dívida geram uma perda de eficiência no desconto efetivo, como demonstrado no 

quadro abaixo: 

 

Tabela 2 – Cálculo do desconto efetivo, após incidência tributária 

Credores Dívida (c/ desconto) Tributos devidos Total devido Desconto efetivo (R$) 
Desconto efetivo 

(%) 

A R$ 1.300.000,00 R$ 302.750,00 R$ 1.602.750,00 R$ 397.250,00 19,86% 

B R$ 1.950.000,00 R$ 454.125,00 R$ 2.404.125,00 R$ 595.875,00 19,86% 

 
56  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JURIMETRIA et PUC-SP. Resultados da 1ª fase do Observatório de 

Insolvência. Disponível em: <http://rpubs.com/abj/pucrj_pre>. Acesso em 12 jan. 2019. 
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C R$ 650.000,00 R$ 151.375,00 R$ 801.375,00 R$ 198.625,00 19,86% 

D R$ 325.000,00 R$ 75.687,50 R$ 400.687,50 R$ 99.312,50 19,86% 

TOTAL R$ 4.225.000,00 R$ 983.937,50 R$ 5.208.937,50 R$ 1.291.062,50 19,86% 

 

Além do impacto financeiro direito, pode-se argumentar ainda pela discrepância das 

condições de pagamento ofertadas pelo Fisco e pelos demais credores. 

No exemplo apresentado, a recuperanda teria 132 parcelas para o pagamento do valor 

descontado a seus credores privados, com taxa de juros e de correção monetária em valor muito 

inferior aos habituais índices de reajuste de tributos. 

Já para quitar sua nova dívida com a Fazenda Pública, a recuperanda deveria cumprir as 

regras atinentes a cada um dos tributos, tendo curto prazo para pagamento, sob pena de 

aplicação de multas, juros e correção monetária até a data do pagamento. 

A recuperanda sequer poderia se utilizar do parcelamento de 84 meses para realizar o 

pagamento, já que a dívida é posterior à aprovação do plano de recuperação judicial. 

Além disso, caso se considere que o reconhecimento da receita deve se dar no momento 

da aprovação do plano de recuperação judicial, o pagamento de tal dívida diminui o “going-

concern value” da recuperanda, o que pode colocar em risco a própria viabilidade da empresa. 

Mesmo com o reconhecimento da receita diferido para o fim da recuperação judicial, 

após os dois anos previstos na Lei nº 11.101/200557, a tributação sobre o “haircut” teria pesado 

impacto ao final de um processo em que, provavelmente, nem mesmo as dívidas do plano de 

recuperação judicial foram pagas. 

Ou seja, além de não conceder condições especiais de pagamento das dívidas tributárias, 

seja quanto a valor ou parcelamento, a Fazenda Pública ainda exige o recolhimento de tributos 

sobre o perdão concedido pelos particulares (igualmente, sem condições especiais para seu 

pagamento). 

Para se saber o tratamento dado ao perdão de dívida, todavia, é importante que se faça 

uma análise prévia de três pontos controversos: o tipo de receita caracterizado pelo perdão de 

dívida (se operacional ou financeira), o momento de seu reconhecimento e as diferentes nuances 

 
57  BRASIL. Lei nº. 11.101, de 09 de fevereiro de 2005. Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência 

do empresário e da sociedade empresária. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil - Edição 

Extra, Poder Executivo, Brasília, DF, 09 fev. 2015. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11101.htm>. Acesso em 08 dez. 2018. 
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de cada um dos sistemas de tributação previstos pela legislação atual, quais sejam, o Simples 

Nacional, o Lucro Presumido e o Lucro Real58. 

 

 

3.1. Perdão de dívida: receita operacional ou financeira? 

 

 

Os Pronunciamentos Contábeis já citados no presente trabalho trazem pouca ou 

nenhuma descrição mais detalhada do que seriam as receitas operacionais e não operacionais, 

dentro destas, as financeiras. 

A legislação, igualmente, possui definições que não auxiliam muito no entendimento 

do que consiste cada um dos tipos de receitas, como no caso do art. 12 do Decreto-Lei nº 1.598, 

de 26 de dezembro de 197759, que traz definição genérica sobre as receitas operacionais da 

pessoa jurídica. 

As receitas operacionais são, como o próprio nome já revela, acréscimos patrimoniais 

decorrentes de uma das atividades econômicas principais exercidas pela pessoa jurídica. As 

receitas não operacionais, por conseguinte, são aquelas obtidas fora das atividades habituais da 

empresa. 

As receitas financeiras se enquadram nesse segundo tipo – salvo nos casos em que a 

atividade principal da pessoa jurídica seja financeira, como é o caso de bancos e seguradoras –

, haja vista ao fato de que as demais empresas possuem um tipo de atividade produtiva principal 

e acabam por se remunerar, financeiramente, com a sua sobra de caixa, seja através de 

investimentos e aplicações ou por outros meios. 

O artigo 44 da Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964, porém, oferece uma regra mais 

clara, ao prescrever que as recuperações ou devoluções de custos serão contabilizadas como 

 
58  Exclui-se da presente análise o lucro arbitrado, já que sua utilização é incompatível com o regime da 

recuperação judicial. Explica-se: a petição inicial da recuperação judicial deve ser acompanhada das 

demonstrações contábeis relativas aos últimos três exercícios sociais da empresa, nos termos do art. 51, II, 

da Lei nº 11.101/2005 e a não elaboração de documentos contábeis obrigatórios após a concessão de 

recuperação judicial configura o crime do art. 178 do mesmo diploma. 

Como o arbitramento de lucro só é utilizado na ausência de elementos que tornem possível a verificação da 

receita e do lucro tributável da empresa, não se vislumbra a possibilidade de sua utilização no contexto de 

um perdão de dívida em recuperação judicial.  
59  BRASIL. Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977. Altera a legislação do imposto sobre a renda. 

Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 27 dez. 1977. 

Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del1598.htm>. Acesso em 25 abr. 2019. 
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receitas operacionais60, entendimento este que foi seguido pela Receita Federal na redação da 

Solução de Consulta COSIT nº 21, de 06 de novembro de 201361: 

 

A natureza da receita decorrente do perdão de dívidas dependerá da natureza da dívida 

que a gerou. Por exemplo, na hipótese de empréstimos ou financiamentos, ter-se-á 

uma receita financeira – como esclarece o Ato Declaratório SRF nº 85, de 27 de 

outubro de 1999, ao dispor sobre “a renegociação de dívidas do crédito rural nos 

termos da Lei nº 9.318, de 29 de novembro de 1995” (prevista no art. 373 do 

RIR/1999). Em se tratando de dívidas perante fornecedores de mercadorias, estar-se-

á diante de uma recuperação de custos, receita especificada no art. 392, inciso II, do 

RIR/1999. No caso de redução de multa e juros relativos a tributos. 

 

Assim, a natureza do perdão de dívida, como receita operacional ou financeira, 

dependerá da análise objetiva de cada crédito em que foi concedido desconto pela outra parte. 

O “haircut” de empréstimos bancários deverá ser caracterizado como receita financeira, 

enquanto o perdão concedido por fornecedores de mercadorias configurará devolução de custo 

e, por conseguinte, receita operacional da empresa em recuperação judicial.  

 

 

3.2. Momento de reconhecimento da receita 

 

 

O já citado CPC 00, apesar de possuir tópico específico para o reconhecimento de 

receitas (e mesmo fazendo menção expressa ao reconhecimento do perdão de dívida), somente 

diz que o momento do reconhecimento da receita é aquele em que a diminuição do passivo 

puder ser mensurada com confiabilidade, ou seja, no momento do “decréscimo originado do 

perdão de dívida a ser paga”62. 

Quando se fala do perdão de dívida em recuperação judicial, é importante que se entenda 

o contexto em que ele é concedido pelas partes credoras. 

 
60  “Art. 44. Integram a receita bruta operacional: [...] III - As recuperações ou devoluções de custos, deduções 

ou provisões;” BRASIL. Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964. Dispõe sobre o impôsto que recai sôbre 

as rendas e proventos de qualquer natureza. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil - Edição 

Extra, Poder Executivo, Brasília, DF, 08 mai. 2019. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4506.htm>. Acesso em 25 abr. 2019. 
61  BRASIL. Receita Federal do Brasil. Solução de Consulta nº 21, de 06 de novembro de 2013, da 

Coordenação-Geral de Tributação. Disponível em: 

<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=47955>. Acesso em 

29 nov. 2017. 
62  COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS. Pronunciamento Contábil nº 00 (R1). Disponível 

em: <http://static.cpc.mediagroup.com.br/Documentos/147_CPC00_R1.pdf>. Acesso em 29 nov. 2017. 
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O perdão de dívida é previsto de forma genérica no art. 50, inciso I, da Lei nº 

11.101/200563 como um dos meios de recuperação judicial, e caracteriza novação dos créditos 

anteriores ao pedido, conforme previsto pelo art. 59 do mesmo diploma64: 

 

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente 

a cada caso, dentre outros: 

I – concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações 

vencidas ou vincendas; 

[...] 

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao 

pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízos das 

garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei. (destacou-se) 

 

A novação, prescrita pelo art. 360 do Código Civil65, é hipótese de extinção de um 

crédito em lugar de outro. Ou seja, poder-se-ia considerar que a novação, por gerar a extinção 

do crédito em troca da instituição de nova obrigação, deveria gerar o reconhecimento da receita 

(atinente ao perdão de dívida) no momento de sua implementação, ou seja, na homologação do 

plano de recuperação judicial. 

Todavia, não se pode perder de vista que, ao contrário do que normalmente acontece na 

novação, uma eventual decretação de falência pode reconduzir os credores às condições 

originalmente contratadas66: 

 

Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá em 

recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que 

se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial. 

[...] § 2º Decretada a falência, os credores terão reconstituídos seus direitos e 

garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores 

eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da 

recuperação judicial. (destacou-se) 

 
63  BRASIL. Lei nº. 11.101, de 09 de fevereiro de 2005. Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência 

do empresário e da sociedade empresária. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil - Edição 

Extra, Poder Executivo, Brasília, DF, 09 fev. 2015. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11101.htm>. Acesso em 08 dez. 2018. 
64  BRASIL. Lei nº. 11.101, de 09 de fevereiro de 2005. Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência 

do empresário e da sociedade empresária. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil - Edição 

Extra, Poder Executivo, Brasília, DF, 09 fev. 2015. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11101.htm>. Acesso em 08 dez. 2018. 
65  “Art. 360. Dá-se a novação: I – quando o devedor contrai como  credor nova dívida para extinguir e substituir 

a anterior; II – quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor; III – quando, em 

virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este.” BRASIL. 

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial [da] República Federativa 

do Brasil - Edição Extra. Poder Executivo, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em 08 mai. 2019. 
66  BRASIL. Lei nº. 11.101, de 09 de fevereiro de 2005. Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência 

do empresário e da sociedade empresária. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil - Edição 

Extra, Poder Executivo, Brasília, DF, 09 fev. 2015. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11101.htm>. Acesso em 08 dez. 2018. 
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Ou seja, caso um credor tenha concedido perdão parcial da dívida à recuperanda, mas a 

recuperação judicial seja convolada em falência, em razão do não cumprimento do plano 

aprovado, o “haircut” será desconsiderado e o crédito retornará ao estado prévio à recuperação. 

Portanto, parece não ser correto o reconhecimento da receita no exato momento de 

aprovação do plano de recuperação judicial, devendo ser diferido até o momento em que a 

recuperação judicial é encerrada pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 63 da Lei nº 

11.101/200567. 

O art. 62 da lei, inclusive, reforça o entendimento, ao prescrever que os credores poderão 

executar individualmente, ou requerer a falência da devedora, em caso de eventual 

descumprimento de obrigação prevista no plano de recuperação judicial após o decurso do 

prazo de 2 anos do processo recuperacional, sem fazer menção a qualquer tipo de 

desconsideração das obrigações novadas68. 

Trata-se, portanto, do momento em que a receita decorrente do perdão de dívida passa 

a ter probabilidade suficiente para ser reconhecida nos resultados da empresa, tendo como 

consequência a incidência da tributação, conforme será melhor detalhada nos subcapítulos 

abaixo. 

 

 

3.3. Incidência tributária sobre o perdão de dívida nos diferentes regimes de tributação 

 

 

Vencidas as discussões acerca do tipo de receita categorizado pelo perdão de dívida e o 

momento de sua incidência, é válido fazer breve estudo dos diferentes regimes tributários e das 

consequências do perdão de dívida em cada um deles.  

 

 

3.3.1. Simples Nacional 

 

 

 
67  “Art. 63. Cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no caput do art. 61 desta Lei, o juiz decretará 

por sentença o encerramento da recuperação judicial e determinará: [...]”. Idem, ibidem. 
68  “Art. 62. Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de descumprimento de qualquer obrigação 

prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência 

com base no art. 94 desta Lei”. Idem, ibidem. 
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A base de cálculo do tributo é a receita bruta auferida no mês, nos termos do art. 18, § 

3º, da Lei Complementar nº 123/2006, cujo significado é atribuído pelo art. 3º da mesma lei e 

engloba “o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos 

serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas 

canceladas e os descontos incondicionais concedidos”69. 

Como se observa, o conceito de receita bruta utilizado pelo legislador para definir a base 

de cálculo do Simples Nacional não leva em consideração eventuais reconhecimentos contábeis 

de receita que não tenham relação com a venda de bens e serviços ou com a prestação de 

serviços, seja em operação de conta própria ou em conta alheia. 

Ou seja, a base de cálculo do Simples Nacional não leva em consideração as receitas 

financeiras, o que, inclusive, é reconhecido pela própria Receita Federal no Manual de 

Perguntas e Respostas do Simples Nacional70: 

5.3. Receitas de aplicações financeiras estão incluídas na base de cálculo do Simples 

Nacional? 

Não. Os rendimentos ou ganhos líquidos auferidos em aplicações de renda fixa ou 

variável não se incluem no conceito de receita bruta, com vistas à tributação pelo 

Simples Nacional. 

(Base legal: art. 13, § 1º, inciso V, e § 2º da Lei Complementar nº 123, de 2006.) 

 

Logo, para as empresas optantes pelo Simples Nacional, o perdão de dívida financeira 

não sofrerá a incidência de PIS/Cofins. 

Quanto às receitas operacionais, a regra diria, a princípio, que o perdão de dívida atrairia 

normalmente a incidência da tributação. 

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o conceito de receita acolhido 

pelo art. 195, inciso I, da Constituição Federal, não deve ser confundido com o conceito 

contábil, quando afastou a incidência de PIS/Cofins sobre receitas contábeis verificadas sem 

ingresso financeiro, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 606.107/RS, em repercussão 

geral71: 

 

 
69  BRASIL. Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. Institui o Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de 24 de 

julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de 

maio de 1943, da Lei no 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de janeiro 

de 1990; e revoga as Leis no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999. Diário 

Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 15 dez 2006. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm>. Acesso em 05 mar. 2019. 
70  BRASIL. Receita Federal do Brasil. Perguntas e Respostas Simples Nacional. Atualizado em 03 de dezembro 

de 2018. Disponível em: 

<http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Arquivos/manual/PerguntaoSN.pdf>. Acesso em 05 

mar. 2019; p. 50. 
71  STF, RE 606.107, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2013, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-231 DIVULG 22-11-2013 PUBLIC 25-11-2013. 
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. 

IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO 

INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. EMPRESA EXPORTADORA. 

CRÉDITOS DE ICMS TRANSFERIDOS A TERCEIROS. [...] II - A interpretação 

dos conceitos utilizados pela Carta da República para outorgar competências 

impositivas (entre os quais se insere o conceito de “receita” constante do seu art. 195, 

I, “b”) não está sujeita, por óbvio, à prévia edição de lei. Tampouco está condicionada 

à lei a exegese dos dispositivos que estabelecem imunidades tributárias, como aqueles 

que fundamentaram o acórdão de origem (arts. 149, § 2º, I, e 155, § 2º, X, “a”, da CF). 

Em ambos os casos, trata-se de interpretação da Lei Maior voltada a desvelar o alcance 

de regras tipicamente constitucionais, com absoluta independência da atuação do 

legislador tributário. [...] V – O conceito de receita, acolhido pelo art. 195, I, “b”, da 

Constituição Federal, não se confunde com o conceito contábil. Entendimento, aliás, 

expresso nas Leis 10.637/02 (art. 1º) e Lei 10.833/03 (art. 1º), que determinam a 

incidência da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS não cumulativas sobre o total 

das receitas, “independentemente de sua denominação ou classificação contábil”. 

Ainda que a contabilidade elaborada para fins de informação ao mercado, gestão e 

planejamento das empresas possa ser tomada pela lei como ponto de partida para a 

determinação das bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum subordina a 

tributação. A contabilidade constitui ferramenta utilizada também para fins 

tributários, mas moldada nesta seara pelos princípios e regras próprios do Direito 

Tributário. Sob o específico prisma constitucional, receita bruta pode ser definida 

como o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento 

novo e positivo, sem reservas ou condições. (destacou-se) 

 

A jurisprudência já foi adotada pelo próprio Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais (“CARF”), do Ministério da Economia, que deu ganho de causa ao contribuinte, ao 

julgar o processo nº 16327.720855/2014-1172: 

 

[...] RECEITA BRUTA. CONCEITO CONTÁBIL E JURÍDICO. REDUÇÃO DE 

PASSIVO. 

O conceito contábil de receita, para fins de demonstração de resultados, não se 

confunde com o conceito jurídico, para fins de apuração das contribuições sociais. 

Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, receita bruta pode ser 

definida como o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de 

elemento novo e positivo, sem reservas ou condições. 

A mera redução de passivo, conquanto seja relevante para apuração de variação do 

patrimônio líquido, não se caracteriza como receita tributável pelo PIS e Cofins, por 

não se tratar de ingresso financeiro. 

[...] 

Não se está diante, no presente caso, de receita bruta decorrente de venda de bens e 

serviços, caracterizado pela legislação de regência como o conjunto de fatos aptos a 

configurar a incidência do PIS e da Cofins.  

[...] No caso em tela, resta claro que o perdão de dívida – considerando aqui o 

fundamento da fiscalização – nunca poderia ser tratado como receita para fins de 

tributação (apenas para fins de demonstração de resultado da empresa), por não 

configurar ingresso. Ele não se integra ao patrimônio de forma inaugural – não há 

aquisição de disponibilidade nova, mas apenas eliminação de um comprometimento 

patrimonial existente. 

 
72  BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão nº 3402-004.002.  Silvio Santos 

Participações S/A e Fazenda Nacional. Relatora: Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula. Julgado em 

30/03/2017. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil - Edição Extra, Poder Executivo, Brasília, 

DF, 06 abr. 2017. Disponível em: 

<https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaCarf.jsf>. 

Acesso em 03 mar. 2019. 
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[...] A lei é categórica: sempre que estiver ausente o elemento de ingresso 

financeiro, o “ganho” não pode se enquadrar na categoria de “receita tributável” 

– quando muito, no conceito de receita contábil para fins de demonstração do 

resultado. (destacou-se) 

 

Ainda que tais decisões digam respeito à incidência do PIS e da Cofins, o conceito de 

receita bruta utilizado pela legislação do Simples Nacional não difere do conceito definido pelo 

Supremo Tribunal Federal. Ou seja, como o perdão de dívida operacional não resulta em 

“ingresso financeiro” no caixa da empresa, entende-se pela não incidência da tributação sobre 

o perdão das dívidas concedido a empresas optantes pelo Simples Nacional. 

 

 

3.3.2. Lucro Presumido 

 

 

3.3.2.1. IRPJ/CSLL 

 

 

A apuração de IRPJ e CSLL sob a ótica do regime de lucro presumido tem duas regras 

básicas acerca das receitas a ele submetidas, sejam elas operacionais ou não-operacionais. 

No caso das receitas operacionais, a tributação será realizada sobre um percentual de 

presunção sobre as atividades da empresa em questão, indo de 1,6% a 38,4%, nos termos do 

art. 15, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 199573. 

 
73  “Art. 15.  A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do percentual 

de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto no art. 12 do 

Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos 

descontos incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei nº 8.981, de 

20 de janeiro de 1995.  

§ 1º Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de: 

I - um inteiro e seis décimos por cento, para a atividade de revenda, para consumo, de combustível derivado 

de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural; 

II - dezesseis por cento: 

a) para a atividade de prestação de serviços de transporte, exceto o de carga, para o qual se aplicará o 

percentual previsto no caput deste artigo; 

b) para as pessoas jurídicas a que se refere o inciso III do art. 36 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 

observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 29 da referida Lei; 

III - trinta e dois por cento, para as atividades de: 

a) prestação de serviços em geral, exceto a de  serviços  hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, 

patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias 

clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda 

às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;  

b) intermediação de negócios; 

c) administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza; 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1598.htm#art12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1598.htm#art12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8981.htm#art30
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8981.htm#art30
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8981.htm#art36iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8981.htm#art29%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8981.htm#art29%C2%A72
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Já no caso das receitas não operacionais, a tributação será realizada sobre a integralidade 

do ganho contabilizado74. 

Conforme já exposto no subcapítulo 3.1 deste trabalho, há receitas decorrentes do 

perdão de dívida que podem se caracterizar como operacionais ou financeiras, a depender da 

natureza da dívida parcialmente remida. 

Logo, entende-se que o perdão de dívida operacional será tributado de acordo com os 

percentuais de presunção acima citados, enquanto o perdão da dívida financeira será tributado 

integralmente, sem aplicação de quaisquer percentuais de presunção. 

 

 

3.3.2.2. PIS/Cofins 

 

 

As empresas optantes pelo regime de apuração do Imposto sobre a Renda pelo lucro 

presumido recolhem o PIS e a Cofins de acordo com seu regime cumulativo, em razão da 

prescrição legal do art. 8º, inciso II, da Lei nº 10.637/200275 e do art. 10, inciso II, da Lei nº 

10.833/200376. 

 
d) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, 

seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de 

vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring). 

e) prestação de serviços de construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento de infraestrutura 

vinculados a contrato de concessão de serviço público. 

IV - 38,4% (trinta e oito inteiros e quatro décimos por cento), para as atividades de operação de empréstimo, 

de financiamento e de desconto de títulos de crédito realizadas por Empresa Simples de Crédito (ESC).” 

BRASIL. Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995. Altera a legislação do imposto de renda das pessoas 

jurídicas, bem como da contribuição social sobre o lucro líquido, e dá outras providências. Diário Oficial 

[da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 27 dez. 1995. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9249.htm>. Acesso em 25 abr. 2019. 
74  Idem, ibidem. 
75  BRASIL. Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002. Dispõe sobre a não-cumulatividade na cobrança da 

contribuição para os Programas de Integração Social (PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor Público 

(Pasep), nos casos que especifica; sobre o pagamento e o parcelamento de débitos tributários federais, a 

compensação de créditos fiscais, a declaração de inaptidão de inscrição de pessoas jurídicas, a legislação 

aduaneira, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil - Edição Extra, 

Poder Executivo, Brasília, DF, 31 dez. 2002. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10637.htm>. Acesso em 08 mai. 2019. 
76  BRASIL. Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Altera a Legislação Tributária Federal e dá outras 

providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil - Edição Extra-A, Poder Executivo, 

Brasília, DF, 30 dez. 2003. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.833.htm>. 

Acesso em 08 mai. 2019. 
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A base de cálculo do PIS e da Cofins no regime não cumulativo é o faturamento da 

empresa, assim entendido como a receita bruta definida no art. 12 do Decreto-Lei nº 1.598, de 

26 de dezembro de 197777. 

Conforme se observa, da mesma maneira observada pelas empresas optantes pelo 

Simples Nacional, somente as receitas operacionais são alcançadas pela tributação do PIS e da 

Cofins no regime cumulativo. O entendimento já foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal 

quando se considerou inconstitucional o antigo § 1º do art. 3º, que alargava o conceito de 

“faturamento” para nele incluir todas as receitas da pessoa jurídica, independentemente de sua 

caracterização contábil78: 

 

CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE – ARTIGO 3º, § 1º, DA LEI Nº 

9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, 

DE 15 DE DEZEMBRO DE 1995. O sistema jurídico brasileiro não contempla a 

figura da constitucionalidade superveniente. 

TRIBUTÁRIO – INSTITUTOS – EXPRESSÕES E VOCÁBULOS – SENTIDO. A 

norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário Nacional ressalta a 

impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance de 

consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expressa ou 

implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade, considerados 

os elementos tributários. 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – PIS – REECITA BRUTA – NOÇÃO – 

INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ARTIGO 3º DA LEI Nº 9.718/98. A 

jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta Federal anterior à 

Emenda Constitucional nº 20/98, consolidou-se no sentido de tomar as expressões 

receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de mercadorias, de 

serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1º do artigo 3º da Lei nº 

9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a totalidade das 

receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas 

desenvolvida e da classificação contábil adotada. 

 

Portanto, se o perdão da dívida for considerado como receita financeira, restará afastada 

a tributação pelo PIS e pela Cofins no regime cumulativo, conforme a leitura do atual art. 12 

do Decreto-Lei nº 1.598/197779 e do julgado acima do STF, que julgou inconstitucional o 

alargamento de sua base de cálculo. 

Quanto às receitas operacionais, cabe aqui o mesmo comentário feito no subcapítulo 

3.3.1, mas com ainda mais clareza. Isso porque o citado julgamento do Supremo Tribunal 

 
77  BRASIL. Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977. Altera a legislação do imposto sobre a renda. 

Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 27 dez. 1977. 

Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del1598.htm>. Acesso em 25 abr. 2019. 
78  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 390.840-5/MG. Unimed Belo Horizonte 

Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. e União. Relator: Ministro Marco Aurélio Mello. Diário da Justiça, 

Brasília, DF, 15 ago. 2006. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=261694>. Acesso em 08 mai. 2019.  
79  BRASIL. Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977. Altera a legislação do imposto sobre a renda. 

Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 27 dez. 1977. 

Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del1598.htm>. Acesso em 25 abr. 2019. 
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Federal, que reconheceu a diferença dos conceitos contábil e constitucional de receita bruta, 

tratava exatamente de contribuição ao PIS e da Cofins80. 

Dessa forma, a receita decorrente do perdão de dívida de empresa optante pela apuração 

do lucro sob o regime do lucro presumido, independentemente de sua natureza, não sofrerá 

incidência de PIS/Cofins, posto que não há ingresso financeiro decorrente da remissão. 

 

 

3.3.3. Lucro Real 

 

 

3.3.3.1. IRPJ/CSLL 

 

 

Não há grande discussão acerca da forma com que se tributará a receita decorrente do 

perdão de dívida nas empresas sujeitas à apuração do Imposto sobre a Renda pelo regime de 

lucro real. 

O “ganho” decorrente da remissão será computado na apuração do lucro líquido, 

ajustado pelas adições, exclusões e/ou compensações, nos termos dos arts. 258 e seguintes, do 

Regulamento do Imposto de Renda de 201881. 

Caso haja lucro tributável ao final dos ajustes, a empresa poderá compensar até trinta 

por cento do lucro líquido com o saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, 

reduzindo o valor a ser pago, nos termos do art. 261, inciso III, do RIR/201882. 

 

 

3.3.3.2. PIS/Cofins 

 

 

 
80  STF, RE 606.107, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2013, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-231 DIVULG 22-11-2013 PUBLIC 25-11-2013. 
81  BRASIL. Decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018. Regulamenta a tributação, a fiscalização, a 

arrecadação e a administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza. Diário Oficial 

[da] República Federativa do Brasil - Edição Extra, Poder Executivo, Brasília, DF, 23 nov. 2018. 

Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9580.htm>. Acesso 

em 25 abr. 2019. 
82  Idem, ibidem. 
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Como já explicado no item 3.3.2.2, a receita decorrente do perdão de dívida, seja 

operacional ou financeira, não se caracteriza como receita para fins de incidência do PIS e da 

Cofins, já que ausente o ingresso financeiro. 

Nesse sentido, tomando-se como base o julgamento do Recurso Extraordinário nº 

606.107/RS, em repercussão geral83, bem como o Acórdão nº 3402-004.002, do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”)84, tem-se que não há incidência de PIS/Cofins 

sobre o perdão de dívida em recuperação judicial. 

 

 

3.4. Direito Comparado 

 

 

A legislação norte-americana também considera o perdão de dívida como parte do lucro 

líquido a ser tributado. Aliás, mesmo antes de que a legislação incorporasse tal princípio, a 

Suprema Corte americana já havia decidido que o perdão de dívida deveria ser considerado 

como receita tributável85: 

 

Uma das maiores fontes de renda na maioria dos proccedimentos de insolvência e de 

falência é o cancelamento de dívida. A Seção 61 do Internal Revenue Code (I.R.C.) 

lista o perdão de dívida como um item sujeito à tributação, e o Treasury Regulations, 

em sua Seção 1.61-12(a), prescreve que o perdão de dívida, integral ou parcial, pode 

resultar em realização de renda. 

Antes da codificação do princípio geral de que o cancelamento de dívida é renda, já 

se considerava que o cancelamento de dívida produzia renda, por força da decisão da 

Suprema Corte no caso “United States v. Kirby Lumber Co.”. A Suprema Corte 

decidiu que o devedor realizava ganhos por duas teorias interrelacionadas. Primeiro, 

porque o devedor deve realizar um aumento de seus rendimentos em razão do sucesso 

na transação com os credores. Segundo, porque, na teoria da liberação dos ativos, os 

ativos que antes eram neutralizados por passivos passam a ser liberados pela 

transação.86 

 
83  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 606.107. União e Schmidt Irmãos Calçados 

S/A. Relatora: Ministra Rosa Weber. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 25 nov. 2013. Disponível 

em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=4919271>. Acesso em 08 mai. 

2019. 
84  BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão nº 3402-004.002.  Silvio Santos 

Participações S/A e Fazenda Nacional. Relatora: Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula. Julgado em 

30/03/2017. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil - Edição Extra, Poder Executivo, Brasília, 

DF, 06 abr. 2017. Disponível em: 

<https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaCarf.jsf>. 

Acesso em 03 mar. 2019. 
85  LIQUERMAN, Robert et NEWTON, Grant W. Bankrupty and Insolvency Taxation. Fourth Edition. Wiley 

Corporate F&A, 2012; p. 41. 
86  Tradução livre de “One major source of income in most insolvency and bankruptcy proceedings is debt 

cancellation. Section 61 of the Internal Revenue Code (I.R.C.) lists discharge of indebtedness as one item 

subject to tax, and the Treasury Regulations (Treas. Reg.), at section 1.61-12(a), provide that the discharge 
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Todavia, ao perceberem que a tributação do perdão de dívida poderia gerar problemas 

para o pagamento dos demais credores, os autores do Bankruptcy Tax Act of 1980, uma espécie 

de codificação da matéria tributária no sistema norte-americano de insolvência, decidiram 

isentar as empresas em recuperação judicial do pagamento de tributos sobre o perdão de 

dívida87. 

Ou seja, o direito norte-americano, assim como o brasileiro, parte de uma mesma 

premissa: o perdão de dívida é receita e assim deve ser reconhecido para fins contábeis e 

tributários. Todavia, o Bankruptcy Tax Act of 1980 afasta a tributação do perdão de dívida por 

meio de isenção88, o que torna mais equânime a divisão do ônus da recuperação judicial entre 

todos os credores e evita destruição de valor de perpetuidade (“going concern value”) da 

empresa. 

No caso específico do Brasil, a mesma solução poderia ser adotada. Ou, como existe a 

possibilidade de compensação de impostos a pagar com saldo de prejuízo fiscal e de base de 

cálculo negativa de CSLL para as empresas que apuram o Imposto sobre a Renda pelo regime 

do lucro real, seria possível a adoção de uma solução intermediária para tais empresas. 

Ao invés de se optar pela não incidência dos tributos federais sobre o perdão de dívida, 

poder-se-ia excepcionar a trava de trinta por cento nos casos em que a empresa tivesse obtido 

a remissão em processo de recuperação judicial, devidamente homologado pelo Poder 

Judiciário. 

 

 

3.5. Tentativas recentes de solução legislativa 

 

 

Recentemente, durante as votações sobre a conversão da Medida Provisória nº 766, de 

04 de janeiro de 2017, que instituía o Programa de Regularização Tributária (“PERT”), o 

 
of indebtedness, in whole or in part, may result in the realization of income. Prior to the codification of the 

general principle that debt cancellation is income, debt cancellation was deemed to produce income under 

the Supreme Court’s decision in United States v. Kirby Lumber Co. The Supreme Court held that the debtor 

realized income under two interrelated theories. First, the debtor realized an accession to income due to the 

transaction. Second, under a freeing-of-the-assets theory, assets previously offset by liabilities were “freed” 

by the transaction.” 
87  LIQUERMAN, Robert et NEWTON, Grant W. Bankrupty and Insolvency Taxation. Fourth Edition. Wiley 

Corporate F&A, 2012; p. 42. 
88  LEGAL INFORMATION INSTITUTE. 26 U.S. Code § 108. Income from discharge of indebtedness. 

Disponível em: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/108>. Acesso em 05 mar. 2019. 
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Senador Ronaldo Caiado apresentou a Emenda nº 141, a fim de que o diploma concedesse 

condições mais privilegiadas de parcelamento para empresas em recuperação judicial89: 

 

Acrescentem-se ao art. 2º da Medida Provisória nº 766, de 4 de janeiro de 2017, os 

seguintes parágrafos 

“Art. 2º..................................................................................................................... ...... 

§ 10 As empresas em processo de recuperação judicial ou extrajudicial poderão 

realizar o pagamento da dívida consolidada com a Secretaria da Receita Federal ou 

com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em até cento e oitenta prestações 

mensais e sucessivas, com desconto de 70% das multas e juros, calculadas de modo a 

observar os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida 

consolidada: 

a) da primeira à décima segunda prestação – 0,5% (cinco décimos por cento); 

b) da décima terceira à vigésima quarta prestação – 0,6% (seis décimos por cento); 

c) da vigésima quinta à trigésima sexta prestação – 0,7% (sete décimos por cento); e 

d) da trigésima sétima prestação em diante – percentual correspondente ao saldo 

remanescente, em até cento e quarenta e quatro prestações mensais sucessivas; 

§ 11 As empresas em processo de recuperação judicial ou extrajudicial poderão 

utilizar integralmente o prejuízo fiscal e a base negativa de CSLL, acumulados, para 

reduzir o IRPJ e a CSLL devidos nos casos de concessão de descontos por parte dos 

credores para fins de adimplemento dos referidos programas de recuperação, os quais 

serão excluídos da base de cálculo do Pis e da Cofins; 

§ 12 Nos casos de inexistência de prejuízos fiscais ou base de cálculo negativa de 

CSLL, os descontos concedidos pelos credores para viabilizar os planos de 

recuperação das empresas serão excluídos da base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e 

COFINS.” 

 

Em suma, o Senador pretendia que (i) o parcelamento extraordinário instituído pela 

Medida Provisória permitisse o pagamento em até 180 parcelas; (ii) o perdão de dívida fosse 

excluído da base de cálculo do PIS e da Cofins; (iii) as empresas recuperandas pudessem utilizar 

prejuízo fiscal e base negativa de CSLL para quitar seus débitos; e (iv) em caso de inexistência 

de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL, os descontos seriam excluídos da base de cálculo 

dos tributos analisados nesse trabalho. 

Em que pese a possibilidade de certos ajustes técnicos na redação, as soluções propostas 

pelo congressista auxiliariam as empresas que aderissem ao parcelamento. 

Todavia, é importante frisar que a solução de tal problema não deve ser apresentada de 

forma episódica, como um anexo aos programas extraordinários de parcelamento, já que isso 

poderia representar até mesmo um maior risco para as empresas em recuperação judicial. 

Caso a prática de concessão de condições especiais em programas de parcelamento 

extraordinário se tornasse corriqueira, seria bastante provável que as empresas em situação 

delicada postergassem o máximo possível a apresentação de seus pedidos de recuperação 

 
89  BRASIL. Senado Federal. Gabinete do Senador RONALDO CAIADO. Emenda nº 141 à MPV nº 766, de 

2017. Disponível em: <http://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento?dm=4960969&disposition=inline>. Acesso em 30 out. 2017. 
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judicial, visando exatamente à possibilidade de utilizar parcelamentos mais vantajosos quando 

da aprovação de seu haircut. 

Tal prática poderia, em um caso extremo, levar à quebra uma empresa que, em momento 

anterior, poderia ter se salvado por meio da recuperação judicial. 

Além disso, outro problema seria a ausência de isonomia no tratamento de empresas em 

recuperação judicial, já que o momento de abertura do processo seria mais determinante para o 

sucesso de uma recuperação do que diversos outros, como a própria negociação de um plano 

exequível. 

Dessa forma, em que pesem as boas intenções do Senador ao propor a supracitada 

emenda, é interessante que a solução tentada seja feita de maneira geral e abstrata para todas as 

empresas em recuperação judicial, independentemente do período em que realizem o pedido, 

ao invés de uma torna-la uma solução episódica, vinculada a programas extraordinários de 

parcelamento. 

Uma tentativa mais interessante de liberação da trava se encontra inserida no Projeto de 

Lei nº 10.220, de 201890: 

 

Art. 50-A. Na hipótese de renegociação de dívidas de pessoa jurídica em processo de 

recuperação judicial: 

I – a receita obtida pelo devedor não será computada na apuração da base de cálculo 

da Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e para o Programa de 

Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep e da Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social – Cofins; e 

II – o ganho obtido pelo devedor com a redução da dívida não se sujeita ao limite 

percentual de que tratam os arts. 42 e 58 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, na 

apuração do imposto sobre a renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – 

CSLL. 

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica à hipótese em que a dívida seja: 

I – com pessoa jurídica – controladora, controlada, coligada ou interligada; ou 

II – com pessoa física – acionista controlador, sócio, titular ou administrador da pessoa 

jurídica devedora. 

 

A inclusão de tal norma possui fundamentos bastante semelhantes aos diagnosticados 

por este trabalho91: 

 

15. O Capítulo III trata especificamente da recuperação judicial. A Seção I atualiza as 

disposições gerais sobre a recuperação judicial e reduz o prazo de 5 (cinco) para 2 

(dois) anos como condição para se obter uma nova recuperação judicial. Esta proposta 

 
90  BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 10220/2018. Disponível em: 

<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2174927>. Acesso em 08 

dez. 2019. 
91  BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 10220/2018. Disponível em: 

<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2174927>. Acesso em 08 

dez. 2019. 
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vai na direção de dar maior dinamismo ao sistema econômico permitindo aos 

empresários tentarem, por mais de uma vez, obter sucesso em seus empreendimentos. 

Também foram incluídas cláusulas no projeto para uniformizar o entendimento de 

quais créditos se sujeitam ou não à recuperação judicial e a determinação de que os 

contratos bilaterais não se extinguem automaticamente em razão do pedido de 

recuperação judicial, pois cabe às partes, em cada caso específico, decidir a 

conveniência da manutenção do contrato. Outra inovação importante é a que esclarece 

quais são as ações ineficazes antes do processo de recuperação judicial, tenha ou não 

o devedor a intenção de fraudar credores. Também foi incluída a conversão de dívida 

em capital como um dos meios de recuperação judicial, visando aumentar as chances 

de recuperação da empresa e de restituição de créditos aos credores. Há um novo 

procedimento no caso de renegociação de dívidas: o ganho da pessoa jurídica 

decorrente de abatimento de dívida negociado com credores em processo de 

recuperação judicial não será considerado na base de cálculo do PIS/Cofins e não 

haverá limite de 30% (trinta por cento) para a redução permitida para o cálculo do 

valor do lucro líquido para fins de cálculo do imposto de renda (IR) – via adições e 

exclusões permitidas pela legislação do IR - e da Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido (CSLL) – via compensação da base de cálculo negativa da CSLL. Neste 

último caso, requer-se que a renegociação não se realize com pessoa jurídica 

controladora, controlada ou interligada, assim como acionista controlador, sócio ou 

administrador da empresa devedora. O objetivo da alteração é reduzir a exigência de 

desembolso financeiro da empresa recuperanda em momento no qual está com suas 

finanças fragilizadas ampliando as chances de uma efetiva recuperação. 

 

A tentativa de inovação já demonstra algum avanço no tratamento deste problema, 

como, inclusive, ressaltam Paulo Penalva dos Santos e Vanilda Maioline Hin92: 

 

No caso do IRPJ e da CSLL, em que há limite de 30% para compensar o lucro de um 

exercício com o prejuízo fiscal de exercícios anteriores, independentemente de sua 

constitucionalidade – tema que voltou à discussão com o reconhecimento pelo STF 

de repercussão geral no RE 591.340 – a possibilidade de compensar o lucro obtido 

com a redução das suas dívidas, sem o limite de 30%, já seria uma contribuição 

relevante para o soerguimento da empresa e de fácil implementação, porque não onera 

os cofres públicos. 

 

Como lembram os autores, a possibilidade de compensação do lucro tributável advindo 

do perdão de dívida com prejuízos fiscais anteriores não onera os cofres públicos, tratando-se 

de mero “adiantamento” da possibilidade de uso do saldo por parte dos contribuintes. 

Ainda que tal alteração seja bem-vinda, ela não pode vir desacompanhada da isenção do 

perdão de dívida para as empresas que não possuam saldos suficientes de prejuízo fiscal, já que 

essa sistemática traria desequilíbrio entre empresas que enfrentam a mesma situação de crise 

econômico-financeira. 

 
92  SANTOS, Paulo Penalva et HIN, Vanilda Maioline. Recuperação judicial e tributos. Valor Econômico, São 

Paulo, 08 nov. 2017. Disponível em: <https://www.valor.com.br/imprimir/noticia_impresso/5185533>. 

Acesso em 03 mar. 2019. 
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Mais do que isso: permitir a compensação sem travas, desacompanhada da isenção para 

as demais empresas, premiaria as empresas sob o regime de apuração do lucro real em 

detrimento das empresas sob o lucro presumido. 

Além disso, mesmo entre as empresas sob o regime de apuração do lucro real, haveria 

favorecimento das empresas em pior estado, em detrimento daquelas que não possuíssem saldos 

suficientes de prejuízo. 

Ou seja, a melhor técnica leva à conclusão de que a regra de compensação sem limitação 

aos usuais 30% deve ser acompanhada da isenção do perdão de dívida para as empresas que 

não consigam se aproveitar da compensação. 

 

 

3.6. Projeto de reforma de lei 

 

 

A já citada Emenda Substitutiva ao Projeto de Lei nº 6.229, de 2005,93 apresentado pelo 

Deputado Hugo Leal ao Plenário da Câmara no final de novembro, traz interessante proposta 

para reforma da legislação no tocante à tributação do perdão de dívida. 

De acordo com a nova redação proposta, o perdão de dívida concedido pelos credores 

privados não seria computado nas bases de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins, além 

de se permitir a compensação de tal ganho com o saldo de prejuízo fiscal e de base negativa de 

CSLL sem submissão ao limite de 30% previsto para as situações normais: 

 

Art. 50-A. Na hipótese de renegociação de dívidas de pessoa jurídica no âmbito de 

processo de recuperação judicial, estejam as dívidas sujeitas ou não a esta, e do 

reconhecimento de seus efeitos nas demonstrações financeiras das sociedades: 

I – a receita obtida pelo devedor não será computada na apuração de base de cálculo 

da Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e para o Programa de 

Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep e da Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social – COFINS; 

II – o ganho obtido pelo devedor com a redução da dívida não se sujeita ao limite 

percentual de que tratam os art. 42 e art. 58 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 

na apuração do imposto sobre a renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

– CSLL; e 

[...] Parágrafo único. O diposto no caput deste artigo não se aplica à hipótese em que 

a dívida seja: 

I – com pessoa jurídica – controladora, controlada, coligada ou interligada; ou 

 
93  BRASIL. Câmara dos Deputados. Substitutivo de Plenário ao Projeto de Lei nº 6.229, de 2005. Disponível 

em: 

<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1838624&filename=PPP+1+P

L622905+%3D%3E+PL+6229/2005>. Acesso em 04 dez. 2019, pp. 14-15. 
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II – com pessoa física – acionista controlador, sócio, titular ou administrador da pessoa 

jurídica devedora.94 

 

No próprio Parecer oferecido ao Plenário, já é possível se perceber que a preocupação 

tida com o tema diz respeito à redução da exigência de redução do caixa em momento de 

tamanha fragilidade da empresa: 

 

Há a inclusão de um novo procedimento, de cunho fiscal, no caso de renegociação de 

dívidas: o ganho da pessoa jurídica decorrente de abatimento de dívida negociado com 

credores em processo de recuperação judicial não será considerado na base de cálculo 

do PIS e da Cofins e não haverá limite de trinta por cento para a redução permitida 

para o cálculo do valor do lucro líquido para fins de cálculo do imposto de renda (IR) 

– via adições e exclusões permitidas pela legislação do IR – e da Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido (CSLL) – via compensação da base de cálculo negativa da 

CSLL. Neste último caso, requer-se que a renegociação não se realize com pessoa 

jurídica controladora, controlada ou interligada, assim como acionista controlador, 

sócio ou administrador da empresa devedora. O objetivo da alteração é reduzir a 

exigência de desembolso financeiro da empresa recuperanda em momento no qual 

está com suas finanças fragilizadas ampliando as chances de uma efetiva 

recuperação.95 

 

Apesar do significativo avanço proposto pelo Projeto, mantém-se a crítica feita no 

subcapítulo 3.5, qual seja, o tratamento desigual dado às empresas sob o regime de apuração do 

lucro real em detrimento das empresas sob o regime de apuração do lucro presumido ou do 

Simples Nacional. 

Além disso, a solução traria mais benefícios às empresas com maior saldo de prejuízo 

fiscal e de base negativa de CSLL, premiando mais as empresas que acumularam maiores 

prejuízos durante período maior. 

Não fosse suficiente apenas a incongruência de tal medida, haveria também o risco de 

se incentivar uma mudança de comportamento “ex ante” para as empresas em situação de crise 

econômico-financeira, qual seja, a de prorrogar o pedido de recuperação judicial para momento 

posterior à apuração de prejuízos fiscais suficientes. 

Espera-se, portanto, que a Emenda Substitutiva ao Projeto de Lei nº 6.229, de 2005, 

receba reparos em sua redação, capazes de tratar adequadamente a tributação do perdão de 

dívida, com a isenção de IRPJ e CSLL, da mesma forma que foi realizada com a Contribuição 

ao PIS e a Cofins.  

 
94  Idem, ibidem. 
95  BRASIL. Câmara dos Deputados. Parecer Proferido em Plenário sobre o Projeto de Lei nº 6.229, de 2005. 

Disponível em: 

<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1838624&filename=PPP+1+P

L622905+%3D%3E+PL+6229/2005>. Acesso em 27 nov. 2019. 
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4. CONCLUSÃO 

 

Conforme se verifica pelo presente trabalho, foi dada pouca relevância ao tratamento 

dos créditos públicos na construção legislativa do sistema brasileiro de recuperação judicial. 

A consequência disso foi um conjunto de normas que se contradizem, ora garantindo 

que a cobrança do crédito tributário se dará de forma apartada, ora prescrevendo que a 

concessão da recuperação judicial depende da comprovação de quitação ou parcelamento das 

dívidas tributárias. 

Em razão das tantas incongruências da legislação, a responsabilidade de se criar um 

sistema minimamente coerente recaiu sobre a jurisprudência. Diversas soluções foram dadas e 

hoje se encontram consolidadas pelo entendimento judicial. 

Apesar disso, como é usual à jurisprudência, diversos temas ainda se encontram em 

aberto, gerando insegurança jurídica e criando ineficiência tanto na recuperação judicial quanto 

nas execuções fiscais. 

São necessários reparos na legislação vigente, para que os temas de maior complexidade 

sejam tratados de maneira mais eficaz, não só pela necessidade de um sistema de recuperação 

de créditos mais eficiente, mas também pela possibilidade de ganho de eficiência pelo Poder 

Público na cobrança de sua Dívida Ativa. 

A apresentação da Emenda Substitutiva ao Projeto de Lei nº 6.229, de 2005, traz consigo 

importante chance de se reavaliar, com apuração de dados e da prática profissional, o tratamento 

da temática tributária no sistema recuperacional brasileiro. 

Espera-se que o presente trabalho auxilie no aprofundamento do debate sobre os temas 

e na elaboração de um regramento mais claro, capaz de trazer segurança e eficiência ao 

ambiente institucional brasileiro. 
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ANEXO I 

QUADRO COM RESUMO DOS PROGRAMAS DE PARCELAMENTO ENTRE 2000 E 2019  

 

PROGRAMA BASE LEGAL CONDIÇÕES 

Programa de 

Recuperação Fiscal 

(Refis) 

Lei nº 9.964/20001 - Parcelas de 0,3% a 1,5% do faturamento da empresa. 

- Prazo ilimitado para pagamento. 

- Uso de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de 

CSLL (“PF/BCN”) para amortização de multas e juros. 

Parcelamento 

Especial (Paes) 

Lei nº 10.684/20032 - Desconto de 50% sobre as multas. 

- Até 180 parcelas. 

Parcelamento 

Excepcional (Paex) 

MP nº 303/20063 - Desconto de 50% a 80% sobre as multas e 30% sobre os 

juros de mora. 

- Até 130 parcelas. 

Refis da Crise MP nº 449/20084 

Lei nº 11.941/20095 

- Desconto de 60% a 100% sobre as multas e 25% a 45% 

sobre os juros de mora. 

- Uso de PF/BCN para amortização de multas e juros. 

- Até 180 parcelas. 

O Refis da Crise foi reaberto em outubro de 2013 (Lei nº 12.865/2013)6 e em maio de 2014 (Lei nº 

12.973/2014)7, mantidas as mesmas condições. 

Refis da Copa Lei nº 12.996/20148 - Pagamento em até cinco vezes de 5 a 20% do valor da 

dívida. 

- Desconto de 60% a 100% sobre as multas e 25% a 45% 

sobre os juros de mora. 

- Uso de PF/BCN para amortização de multas e juros. 

- Até 180 parcelas. 

O Refis da Copa  foi reaberto em novembro de 2014 (Lei nº 13.043/2014) 9 mantidas as mesmas condições. 

Programa de 

Regularização 

Tributária (PRT) 

MP nº 766/201710 - Pagamento à vista de 20% e o restante com PF/BCN ou 

outros créditos ou 96 parcelas. 

- Pagamento em 24 vezes de 24% e o restante com 

PF/BCN ou outros créditos. 

- 120 parcelas escalonadas. 

Programa Especial de 

Regularização 

Tributária (PERT) 

MP nº 783/201711 

Lei nº 13.496/201712 

- Desconto de 50% a 70% sobre as multas e 25% a 50% 

sobre os juros de mora. 

- Uso de PF/BCN para amortização de multas e juros. 

- Até 175 parcelas. 

O prazo para adesão ao PERT foi prolongado em três ocasiões: agosto (MP nº 798/2017)13, setembro (MP nº 

804/2017)14 e outubro (MP nº 807/2017)15 
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