
No dia 24 de dezembro de 2020, o Presidente da República sancionou o
Projeto de Lei 4.558/2020 (“PL”), que atualiza e propõe alterações à
legislação que atualmente regula processos de Recuperação Judicial,
Extrajudicial e Falência, a Lei 11.101/2005 (“LRF”).

O texto sancionado, que deu origem à Lei 14.112/2020 – já publicada em
edição extra do Diário Oficial União (DOU) –, contou com relevantes vetos
do Presidente da República. Dentre eles, destacamos:

• Suspensão das execuções trabalhistas: o PL previa que execuções
trabalhistas seriam suspensas até a homologação do plano de
recuperação judicial do devedor ou convolação de sua recuperação
judicial em falência. No entanto, sob argumento de que tal previsão
causaria insegurança jurídica e estaria em descompasso com a legislação
brasileira, que prioriza os créditos de natureza trabalhista e decorrentes de
acidentes de trabalho, este dispositivo foi vetado pelo Presidente da
República.

• Benefícios tributários: foram vetadas pelo Presidente da República as
previsões do PL que permitiam a redução dos impactos tributários
relacionados à renegociação de dívidas em decorrência da alienação de
bens e direitos no âmbito de processos de recuperação judicial,
extrajudicial e falência.
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• Exclusão de créditos e garantias oriundos de Cédulas
de Produto Rural (CPRs) dos efeitos da recuperação
judicial: também foi vetada previsão que, salvo motivo
de caso fortuito ou força maior, excluía dos efeitos da
recuperação judicial créditos e garantias vinculados à
CPR com liquidação física ou representativa de
operação de troca de insumos (barter). Tal previsão,
segundo as razões apresentadas para o veto,
promoveria a alteração de risco do crédito, tornando-o
mais caro, reduzindo, assim, o número de operações
envolvendo este instrumento de dívida.

• Ausência de sucessão na aquisição da UPI: foi objeto
de veto a previsão expressa do PL no sentido de que a
alienação de bens do devedor, por meio de UPI,
afastava o risco de sucessão do adquirente “nas
obrigações do devedor de qualquer natureza, incluídas,
mas não exclusivamente, as de natureza ambiental,
regulatória, administrativa, penal, anticorrupção,
tributária e trabalhista”. Segundo as razões
apresentadas para o veto, este dispositivo (i) violaria
previsão da Constituição Federal sobre a
responsabilidade pela reparação de danos ambientais
e (ii) contrariaria princípios de proteção ao erário
público no que tange às obrigações relacionadas à
anticorrupção.

Apesar dos vetos, que deverão ser analisados pelo
Congresso Nacional até 3 de março de 2021, a Lei
14.112/2020 traz inúmeras inovações, como já detalhamos
anteriormente (clique aqui). Dentre as quais, vale
destacar: (a) estímulos à concessão de financiamento às
devedoras durante a recuperação judicial (DIP
Financing); (b) possibilidade de apresentação de plano
de recuperação judicial alternativo pelos credores; (c)
introdução da insolvência transnacional no ordenamento
jurídico brasileiro, por meio da adoção da Lei Modelo da
UNCITRAL; (d) inclusão de regras sobre a consolidação
substancial, que pode será ser autorizada pelo juiz de
forma excepcional; (e) flexibilização de regras aplicáveis
aos processos de recuperação extrajudicial (redução do
quórum para apresentação de pedido de recuperação
extrajudicial e possibilidade de reestruturação dos
créditos de natureza trabalhista e decorrentes de
acidentes de trabalho);
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(f) possibilidade de apresentação de pedido de recuperação judicial por
produtor rural pessoa física, bem como plano especial de recuperação
judicial, nos mesmos moldes e regras dos processos envolvendo as micro e
pequena empresas, desde que o valor das dívidas sujeitas não exceda R$ 4,8
milhões; (g) estímulo à mediação e conciliação; e (h) regras com o intuito de
dar maior celeridade e credibilidade ao processo de falência e propiciar o
fresh start ao falido.

As alterações promovidas pela Lei 14.112/2020 entrarão em vigor no dia 23
de janeiro de 2021.

A equipe de Reestruturação e Recuperação de Empresas do Stocche Forbes
tem acompanhado de perto as discussões a respeito da nova legislação
aplicável aos procedimentos de insolvência e permanece à disposição para
prestar esclarecimentos adicionais sobre o assunto.
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