
Introdução

São diversos os setores da economia brasileira que estão sofrendo os impactos da atual pandemia
e medidas de isolamento adotadas pelos governos federal, estaduais e municipais para combate-
la. As consequências decorrentes da queda nas receitas em virtude da variação cambial, redução
do trânsito de pessoas, redução no volume das importações e exportações e incertezas quanto ao
futuro ainda são desconhecidas.

De qualquer forma, ainda que as consequências financeiras sejam imensuráveis, há como se
preparar para o pior: o mapeamento de todas as obrigações existentes nos contratos vigentes e a
interlocução direta com credores, devedores, fornecedores e empregados são apenas algumas
das medidas que podem ser imediatamente tomadas por credores e devedores no intuito de
mitigar as consequências jurídicas decorrentes da inevitável crise econômica que nos atingirá. Em
muitos dos casos, haverá necessidade de reestruturação de dívidas para adequar as obrigações
contratuais à nova realidade econômica, que poderão ser implementadas por meio de
renegociações privadas ou por meio de recuperações extrajudiciais e judiciais.

Apresentamos abaixo um resumo dos principais impactos da atual pandemia nas restruturações
de dívida, já que o volume de renegociações nos próximos meses certamente será significativo.

 O que aprendemos com crises passadas

Esta não será a primeira vez que o Brasil enfrentará um ciclo de crise econômica durante a
vigência da Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei 11.101/05 (“LRF”)). As experiências
passadas nos mostram que algumas medidas podem ser adotadas tanto por credores quanto por
devedores para mitigar os danos decorrentes da falta de liquidez, com o objetivo de tornar o
processo de reestruturação de dívidas mais efetivo:

a) Estímulo à negociação prévia com os credores: ainda que as empresas em situação de
estresse financeiro optem pela implementação da reestruturação por meio do ajuizamento de
um processo de recuperação judicial, o engajamento em negociações prévias entre a
devedora e seus principais credores traz inúmeros benefícios à reestruturação como um todo,
que costuma ser mais célere e menos litigiosa, já que os entraves e discussões comuns em
processos dessa natureza são mitigados. A própria recuperação judicial pode ser consensual,
na medida em que as partes já tenham alinhado interesses comerciais e o processo seja
utilizado apenas para implementação do acordo firmado. Em outras palavras, o engajamento
imediato em negociações, assim que se perceba a necessidade de reestruturação, é
fundamental para a efetividade do processo, qualquer que seja seu meio de implementação.
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b) Timing para início das negociações e medidas de implementação das reestruturações:
muitas das reestruturações mal sucedidas no Brasil tem como fator agravante a demora nas
negociações e na tomada de medidas necessárias para a proteção das companhias em
estresse financeiro. É bastante comum a situação na qual o devedor decide se socorrer do
instituto da recuperação judicial somente quando sua situação financeira já é irrecuperável.
Para mitigar os efeitos da crise, é necessário celeridade na tomada de decisões que
preservem o caixa da companhia.

c) Mapeamento imediato dos riscos: Diante do certo cenário de crise econômica, é necessário
que as partes envolvidas façam um trabalho detalhado de mapeamento das obrigações
contratuais, para que iniciem as negociações com os pontos de controvérsia já estabelecidos.
Qual é o tipo de instrumento de dívida, quais são os tipos de garantia e se estão devidamente
registradas, quais as possíveis causas de vencimento antecipado do contrato, quais são
hipóteses de força maior, quais são os covenants financeiros e consequências do seu
descumprimento, se há cláusulas de material adverse change (MAC) ou material adverse
event (MAE), quem são os outros credores relevantes, se há algum tipo de participação
governamental na reestruturação (por exemplo, setores regulados), qual o principal
estabelecimento do devedor e de quem é a jurisdição para eventual processo de insolvência,
e, se a jurisdição for brasileira, de qual juízo é a competência são perguntas fundamentais
cujas respostas são essenciais para a preparação e mitigação de riscos decorrentes a
processos de reestruturação de dívida.

 Impactos da pandemia aos processos de recuperação judicial em curso

Não há dúvida de que vários serão os impactos causados pela atual pandemia nos processos de
recuperação judicial já ajuizados. As consequências em cada processo específico serão percebidas
e irão variar de acordo com a fase em que o processo de recuperação judicial se encontra.

Justamente na tentativa de adequar a prestação da tutela jurisdicional à nova realidade que atinge
os processos de recuperação judicial e falência em curso, o CNJ aprovou no dia 31 de março de
2020 a Recomendação nº 63¹, destinada aos juízos com competência para o julgamento de
processos de recuperação judicial e falência, que permanecerá aplicável durante a vigência do
Decreto Legislativo nº 6/2020.

Dentre as medidas recomendadas estão:

 Suspender as Assembleias Gerais de Credores presenciais e, nas hipóteses em que sua
efetivação for imprescindível para manutenção das atividades da empresa em recuperação
judicial, autorizar sua realização de forma virtual;

 Prorrogar o prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções em face da empresa
em recuperação judicial, previsto no art. 6º da LRF, nos casos em que houver a necessidade
de adiamento das Assembleias Gerais de Credores em virtude das medidas relacionadas à
prevenção do COVID-19. Tal suspensão deverá ser mantida até o momento em que seja
possível aos credores deliberarem sobre o plano de recuperação judicial;

 Autorizar a apresentação de modificativos aos planos de recuperação judicial já aprovados,
a serem aprovados em Assembleia Geral de Credores, quando comprovada, pela empresa
devedora, a diminuição de sua capacidade em cumprir as obrigações neles previstas em
decorrência da atual pandemia;

¹ O regimento interno do CNJ, em seu artigo 102, autoriza o Plenário a expedir atos normativos, por meio de resoluções, instruções,
enunciados administrativos e recomendações. Destes, somente as resoluções e enunciados administrativos terão força vinculante (art.
102

102
,

,
§ 5º). Apesar de não terem efeito vinculante, as recomendações têm por objetivo conferir previsibilidade e segurança jurídica ao

exercício da atividade jurisdicional no âmbito dos processos de recuperação judicial e falência, uniformizando o tratamento de matérias
bastante especializadas.
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 Avaliar com especial cautela o deferimento de medidas de urgência, pedidos de despejo por
falta de pagamento e a realização de atos executivos de natureza patrimonial em processos
que discutam inadimplementos ocorridos durante a vigência do Decreto Legislativo nº
6/2020, que declarou a existência de estado de calamidade pública no Brasil em razão do
COVID-19;

 Priorizar a análise dos pedidos de levantamento de valores em favor de empresas em
recuperação judicial ou devedores; e

 Relativizar a aplicação dos dispositivos da LRF que autorizam a decretação de falência em
razão de descumprimento de obrigações previstas em plano de recuperação judicial já
aprovado.

Em linha com as recomendações do CNJ, a principal preocupação para os casos nos quais ainda
não há aprovação de plano de recuperação judicial é mitigar os efeitos do atraso nos processos,
causado pelo fechamento dos tribunais e pela impossibilidade de realização das Assembleias
Gerais de Credores (AGC) de forma presencial, em razão das medidas de isolamento. Nesta
situação, as alternativas para mitigar os efeitos de tais atrasos são a prorrogação do stay period,
para que as recuperandas mantenham a proteção legal de suspensão das ações e execuções, e
adiamento da AGC até o momento em que não existirem mais restrições governamentais à
circulação de pessoas. Em casos excepcionais, tem se autorizado a realização da AGC de forma
virtual, quando imprescindível para manutenção das atividades da empresa em recuperação
judicial, já que não são todos os credores que têm fácil acesso à tecnologia necessária para a
implementação deste tipo de AGC.

Já para os casos nos quais há plano de recuperação judicial já aprovado, a principal preocupação é
a de criar mecanismos para que as empresas em recuperação judicial possam renegociar os
termos e condições dos respectivos planos aprovados caso a capacidade de cumprimento das
obrigações tenha sido afetada pelas medidas de enfrentamento ao COVID-19.

Nestes casos, e também em linha com as recomendações do CNJ, um caminho que tem sido
adotado para viabilizar a atividade empresarial é a autorização de apresentação, pelas
recuperandas, de modificativo ao plano de recuperação judicial, a ser votado em nova AGC, desde
que as recuperandas demonstrem especificamente que a incapacidade de cumprimento das
obrigações decorre dos efeitos das medidas de enfrentamento à pandemia. Isto permite a
renegociação dos termos do plano com os credores com o intuito de readequar as condições de
pagamento dos credores ao cenário econômico atual e às novas projeções de receita e caixa. Não
se descarta, contudo, hipóteses nas quais as recuperandas tentem obter alívio nas obrigações de
pagamento por meio de pedidos de tutela de urgência formulados diretamente ao Poder
Judiciário, sem qualquer negociação prévia com os credores.

 Potenciais mudanças legislativas em decorrência da pandemia

A pandemia também tem gerado discussões a respeito da necessidade de adequação da
legislação falimentar à nova realidade. Foi apresentado recentemente pelo Dep. Hugo Leal o
Projeto de Lei 1.397/20 (PL), que prevê medidas emergenciais, por meio de alterações de caráter
transitório à LRF, que terão vigência até 31 de Dezembro de 2020 ou enquanto estiver vigente o
Decreto que reconheceu o estado de calamidade pública, na tentativa de mitigar os impactos da
crise econômico-financeira dos agentes econômicos. Dentre estas medidas (algumas
controversas), estão:



04

a) Suspensão Legal

O PL prevê a Instituição de um período de suspensão legal (“Suspensão Legal”), por 60 dias
(contados do início da vigência da lei), durante o qual ficarão suspensas as ações judiciais, de
natureza executiva, que envolvam discussão ou cumprimento de obrigações vencidas após 20 de
março de 2020, bem como ações revisionais de contrato. Na vigência desta suspensão, ficarão
vedadas: (i) a realização de excussão judicial ou extrajudicial de garantias reais, fiduciárias,
fidejussórias e de coobrigações; (ii) a decretação de falência; (iii) o despejo por falta de
pagamento ou outro elemento econômico do contrato; (iv) a resolução unilateral de contratos
bilaterais, sendo considerada nula qualquer disposição contratual nesse sentido, inclusive de
vencimento antecipado; e (v) a cobrança de multas de qualquer natureza, desde que incidentes a
partir de 20 de março de 2020.

Durante este período de suspensão, o devedor e seus credores deverão buscar, de forma
extrajudicial e direta, a renegociação de suas obrigações, levando em consideração os impactos
econômicos e financeiros causados pela atual pandemia.

b) Negociação Preventiva

Findo o prazo da Suspensão Legal, o agente econômico que tenha redução igual ou superior a
30% de seu faturamento comparado com a média do último trimestre correspondente de
atividade no exercício anterior, poderá ingressar com procedimento de negociação preventiva.
Este pedido deverá ser distribuído junto ao juízo do principal estabelecimento do devedor e
poderá conter pedido de nomeação de um negociador, para conduzir os trabalhos de negociação
preventiva entre devedora e credores.

Se concedido o pedido, continuarão suspensas as ações e execuções contra o devedor pelo prazo
máximo e improrrogável de 60 dias adicionais.
Durante este período, o devedor deverá buscar negociar suas dívidas com seus credores, estando
autorizado a celebrar, independentemente de autorização judicial, contratos de financiamentos
com qualquer agente financiador, inclusive com seus credores, sócios ou sociedades do mesmo
grupo econômico, para custear sua reestruturação e as despesas de reestruturação e de
preservação do valor de ativos.
O PL prevê, ainda, que caso as negociações restem infrutíferas ao final do prazo de 60 dias e seja
ajuizado um pedido de recuperação judicial, o período de Suspensão Legal será deduzido do prazo
de 180 dias de stay period.

c) Alterações provisórias à LRF

As principais regras transitórias previstas no PL que afetam as recuperações judiciais em curso são
as seguintes: (i) as obrigações previstas nos planos de recuperação judicial já homologados,
independentemente de deliberação da AGC, não serão exigíveis do devedor pelo prazo de 120
dias, ficando, durante este período, suspensos os efeitos da previsão que autoriza a convolação da
recuperação judicial em falência em razão de descumprimento do plano; (ii) autorização para
apresentação de novo plano por aquele devedor que já estiver com plano de recuperação judicial
homologado em juízo, podendo sujeitar créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial ou
extrajudicial já homologado, com direito a novo stay period, sujeitando-se o plano aditado a ǹova
aprovação pelos credores; (iii) não aplicação do §1º do art. 49 da LRF, que garante aos credores
do devedor em recuperação judicial a conservação dos seus direitos e privilégios contra os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso; (iv) liberação em favor do devedor de 50% do
valor ou do recebível anterior ou posterior ao pedido, independentemente da natureza da
garantia, sendo que tal garantia deverá ser recomposta de forma gradual a partir do sexto mês,
contado da apresentação do novo pedido, atingindo até o máximo de 36 (trinta e seis) meses.
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Há também algumas disposições acerca dos pedidos de homologação de planos de recuperação
extrajudicial: (i) ampliação do rol de credores que poderão ser abrangidos por pedido de
homologação de plano recuperação extrajudicial (permanecerão excluídos apenas os créditos
trabalhistas e os créditos previstos no art. 49, § 3º, da LRF) (ii) diminuição do quórum mínimo de
anuência dos credores para apresentação de pedido de homologação de recuperação
extrajudicial, previsto no art. 163 da LRF para metade mais um de todos os créditos de cada
espécie por ele abrangidos; (iii) possibilidade de conversão em processo de recuperação judicial, a
pedido do devedor.

Para informações ou quaisquer questões relacionadas a este newsletter, por favor entre em
contato com:

Guilherme Gaspari Coelho
+55 11 3755-5472
gcoelho@stoccheforbes.com.br

Guilherme Forbes
+ 55 11 3755-5421
gforbes@stoccheforbes.com.br

Camila Manso
T +55 11 3755-5413
cmanso@stoccheforbes.com.br
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