
 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Recrusul S/A 

Companhia Aberta – CVM n° 12572  
CNPJ 91.333.666/0001-17 NIRE 43300005003 
Av. Luiz Pasteur, 1020 – Sapucaia do Sul – RS 

 

FATO RELEVANTE 
PAGAMENTO PARCELA MÍNIMO PERT PGFN Previdência e Demais Débitos 

 

Sapucaia do Sul, 01 de dezembro de 2017 – A Recrusul S/A (Bovespa: RCSL3, RCSL4), holding 
operacional de negócios industriais no segmento de implementos rodoviários, refrigeração de 
transportes/industrial vem informar aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral o que se segue: 
 
Informamos que, apesar de todos nossos esforços, no dia 30/11/2017 não consguimos efetuar os 
pagamentos das parcelas da entrada “pedágio” dos valores da PGFN Débitos Previdenciários e PGFN 
Demais Débitos tanto para a Recrusul S/A quanto para a controlada Refrisa S/A. Tentaremos ver se há a 
possibilidade de efetuar estes pagamentos ainda dentro do mês de dezembro 2017. 
 
Os débitos relativos a RFB continuam sendo pagos, através de parcela mínima tendo que ser 
complementados até o dia 30/12/2017 com os valores constantes na simulação realizada no âmbito da RFB. 
 
Caso a Companhia consiga viabilizar os recursos para pagar a integralidade da entrada até o dia 
30/12/2017, o saldo dos passivos tributários objeto do parcelamento – a Companhia aderiu parcialmente ao 
PERT na PGFN e totalmente no PERT da RFB, serão pagos com saldo de prejuízos fiscais conforme 
legislação pertinente. Ao mesmo tempo, caso a Companhia consiga efetuar a totalidade do pagamento da 
entrada até a data de 30/12/2017, informaremos a posteriori quais os efeitos monetários que este Programa 
PERT poderá proporcionar à Companhia e sua controlada Refrisa S/A. 
 
 
 

ENCERRAMENTO DO MOU (Memorando de Entendimentos) COM A WAGNER-LENNARTZ 
 
Após esforços conjuntos tanto da Recrusul S/A quanto dos quotistas da Wagner-Lenartz Serras Ltda. 
chegou-se a entendimento recíproco de que, neste momento, não existem condições econômicas-
financeiras que justifiquem e viabilizem a participação da Recrusul S/A como novo quotista da Wagner-
Lennartz Serras Ltda. 
 
 
Havendo informações adicionais, neste período, voltaremos a informar ao mercado. 
 
 
 

Atenciosamente, 
 

Davi Souza da Rosa 
Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores  


