
QUEM PODE ADERIR

Poderão aderir ao Perse as pessoas jurídicas,

inclusive entidades sem fins lucrativos, que

exercem as seguintes atividades econômicas,

direta ou indiretamente:

(a) realização ou comercialização de

congressos, feiras, eventos esportivos, sociais,

promocionais ou culturais, feiras de negócios,

shows, festas, festivais, simpósios ou

espetáculos em geral, casas de eventos,

buffets sociais e infantis, casas noturnas e

casas de espetáculos;

 (b) hotelaria em geral;

(c) administração de salas de exibição

cinematográfica; e

(d) prestação de serviços turísticos.

CONFISSÃO DA DÍVIDA

A adesão ao Perse implica a confissão

confissão da dívida renegociada. Caso a

empresa aderente opte, a seu critério, pela

inclusão de débitos que se encontrem em

discussão na esfera administrativa ou judicial,

deverá desistir de impugnações ou recursos

administrativos, de ações judiciais propostas

ou de qualquer defesa em sede de execução

fiscal.

PROGRAMA EMERGENCIAL
DE RETOMADA DO SETOR DE

EVENTOS - PERSE
Lei  nº  14.148/20 21 e  as  nov as  medidas  d e  apo i o  ao

setor  de  eventos

OBJETIVO

No dia 03 de maio de 2021, entrou em vigor a

Lei nº 14.148, que tem por objetivo autorizar a

renegociação de dívidas tributárias e não

tributárias, inclusive dívidas com o FGTS, para

as empresas que exercem atividades

relacionadas ao setor de eventos.

PERSE

A renegociação será realizada por meio de

adesão ao Programa Emergencial de

Retomada do Setor de Eventos ("Perse"), na

forma e nas condições constantes da

regulamentação específica elaborada pelo

Poder Executivo.

BENEFÍCIOS

Poderão ser concedidos descontos de até 70%

sobre o valor total da dívida e o prazo máximo

de até 145 meses, para sua quitação. Além

disso, não será exigido pagamento de entrada

mínima ou apresentação de garantias reais ou

fidejussórias.

CRITÉRIOS DA TRANSAÇÃO

Na elaboração de parâmetros para aceitação

da transação ou para mensuração do grau de

recuperabilidade, será levado em consideração

o impacto da pandemia da Covid-19 na

capacidade de geração de resultados da

empresa aderente, durante todo o período da

pandemia.

http://www.martorel l i .com.br/dialogoslegais/


