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Aspectos Regulatórios até o momento

Para contenção da crise e prevenção do inadimplemento financeiro e riscos associados aos efeitos da

pandemia na economia brasileira, foi emitida a Resolução nº 4.782, de 16/03/2020, do Conselho Monetário

Nacional, que amplia a “folga de capital”, expande a capacidade de utilização de capital para as

renegociações e facilita reestruturações de operações de crédito até 30/09/2020.

Segundo a Febraban, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú e Santander estão abertos a prorrogar por

até 60 dias todos os contratos de crédito de pessoas físicas, micro e pequenas empresas. Cada

instituição definirá o prazo e novas condições. Fundos de investimento poderão ser limitados a renegociação

em razão de seu regulamento.
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A resolução não se aplica à reestruturação das seguintes operações:

• já caracterizadas como “ativos problemáticos”, ou seja, em atraso há mais de 90 dias ou com

indicativos1 de que a obrigação não será integralmente honrada sem que seja necessário recurso a

garantias (art. 24 da Resolução n° 4.557 de 23/02/2017, do CMN);

• com evidências de ausência de capacidade financeira do tomador para honrar a obrigação nas novas

condições pactuadas, mediante análise que será feita por cada instituição financeira.

1 Tais indicativos incluem: (a) a instituição considera que a contraparte não tem mais capacidade financeira para honrar a

obrigação nas condições pactuadas; (b) a instituição reconhece contabilmente deterioração significativa da qualidade do

crédito do tomador, (c) a operação relativa à exposição já é reestruturada; (d) a instituição pede a falência ou toma

providência similar em relação à contraparte; e (e) a contraparte solicita ou sofre qualquer tipo de medida judicial que limite,

atrase ou impeça o cumprimento de suas obrigações nas condições pactuadas.
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Medidas Governamentais relevantes até o momento

O Ministério da 

Economia anunciou 

em 16/03/2020 

determinadas 

medidas. No 

entanto, algumas 

exigem maior 

detalhamento e 

regulamentação por 

parte do governo:

• Diferimento do prazo de pagamento do FGTS por 3 meses;

• Diferimento da parte da União no Simples Nacional por 3 meses;

• Micro e pequenas empresas poderão se beneficiar de novas

operações de PROGER, nas quais haverá injeção de R$ 5 bilhões

– o PROGER é uma linha de financiamento subsidiada pelo

governo, acessível a empresas por meio dos bancos comerciais;

• Redução por 3 meses de 50% nas contribuições do Sistema S

(contribuições obrigatórias ao SENAR, SENAC, SESC, SESCOOP,

SENAI, SESI, SEST, SENAT e SEBRAE, conforme aplicável),

desonerando a folha de pagamento. MEs e EPPs optantes pelo

simples já eram dispensadas de tais contribuições;

• Simplificação das exigências para contratação de crédito e

dispensa de documentação (CND) para renegociação de crédito.
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Aspectos jurídicos | Dívidas/Contratos

De modo geral, uma crise econômica não é, de acordo com a jurisprudência dominante, um caso fortuito ou

força maior. Por outro lado, a pandemia do Covid-19, ao nosso ver, não representa apenas uma crise

econômica, pois adquiriu status de calamidade pública (em nível federal, já reconhecido pela Câmara dos

Deputados e pendente de apreciação pelo Senado).

A caracterização da pandemia como evento de força maior em contratos de crédito depende de uma análise

casuística considerando a operação do devedor, mas encontraria fundamentos nas imposições

governamentais quanto a circulação e aglomeração de pessoas, restrições de viagens, importações e

exportações de bens, etc.

Em regra, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior (art. 393 do

Código Civil). Assim, a mora e os encargos de inadimplemento de dívidas durante a pandemia deveriam ser

desconsiderados.
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No demais contratos comerciais (fornecimento, prestação de serviços, etc.), a legislação

contém previsões a respeito de situações adversas imprevistas ou eventos de força maior (em

especial nos contratos internacionais) e os próprios contratos podem prever um tratamento

específico do tema. Destacamos alguns aspectos jurídicos podem ser considerados para

rescisão/revisão ou suspensão das obrigações contratuais:

• Se o contrato se tornou excessivamente oneroso para uma das partes por conta do evento imprevisto, 

o contratante pode pedir sua resolução ou a redução da prestação onerosa (arts. 317 e 478 e 

seguintes do Código Civil);

• Se o contrato se tornou inútil (teoria da frustração do contrato) ou sua execução se tornou impossível 

para uma das partes (art. 104, II, e art. 248 do Código Civil), a parte pode pedir sua rescisão sem 

atribuição de culpa;

• Se o próprio contrato contiver disposições sobre o tratamento diante de alterações das circunstâncias 

(cláusula de hardship), as partes deverão seguir a previsão contratual seja em relação a eventual 

obrigação de renegociação, seja em relação a possível revisão de obrigação ou rescisão, se o caso. 
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Recuperação judicial | Aspectos gerais

Um dos instrumentos legais para evitar, mitigar ou se recuperar de crise

econômica é a recuperação judicial, prevista pela Lei 11.101/2005, e

que tem como principais características:

• Suspensão da exigibilidade das dívidas sujeitas à recuperação

judicial, onde o descumprimento de contrato se resolve em perdas e

danos e o valor pecuniário correspondente fica sujeito ao processo

de recuperação;

• Suspensão de execuções judiciais, bem como da expropriação de

ativos dados em garantia;

• Sujeita todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que

não vencidos – créditos trabalhistas são inseridos considerando a

data de prestação do serviço (serviços prestados até o pedido de

recuperação estão sujeitos ao processo e devem ser pagos no

âmbito do processo);
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Recuperação judicial | Aspectos gerais

• Estão excluídos créditos fiscais, ACCs, créditos com garantia

fiduciária, dentre outros, embora a recuperação judicial colabore com

a proteção contra tais credores;

• Administrador judicial apresenta relatórios financeiros e não tem

ingerência na condução dos negócios;

• Aprovação de um plano de recuperação que preveja reestruturação

de passivo (deságio, alongamento da dívida e repactuação de

taxas), venda de ativos sem contingências ao vendedor,

reorganização societária e liberação das garantias.
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Fluxograma simplificado

Pedido de 

recuperação 

judicial

Juiz autoriza o 

processamento da 

recuperação judicial, 

nomeia o administrador 

e suspende pelo prazo 

de 180 dias todas as 

execuções contra o 

devedor

Devedor deve 

apresentar o plano de 

recuperação judicial

Credores podem 

apresentar objeção ao 

plano de recuperação 

judicial

Convocação da 

Assembleia Geral 

de Credores para 

deliberação sobre 

o plano

Publicação da relação 

de credores 

apresentada pela 

devedora

Credores podem 

apresentar ao 

administrador judicial 

habilitações ou 

divergências em 

relação ao valor e 

classificação dos 

créditos

Publicação da segunda 

relação de credores 

(após revisão do 

administrador judicial)

Credores podem 

apresentar suas 

impugnações à 

segunda relação de 

credores

Aprovação / cram

down:

Concessão da RJ e 

supervisão judicial dos 

devedores por 2 anos

Rejeição do plano:

Convolação da RJ em 

falência (liquidação 

judicial dos ativos)

15 dias 10 dias

60 dias 30 dias

Stay period: 180 dias
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Questões e ações a serem consideradas

• A tendência é que bancos fiquem mais reativos a novas operações, mas tenham

mais flexibilidade na renegociação de prazos e celebração de acordos em processos

judiciais. Renegociações dependem do interesse do banco e os parâmetros de

reestruturação irão variar casuisticamente;

• Devem ser disponibilizadas alternativas de renegociação de dívidas tributárias,

especialmente no âmbito federal;

• Priorização de pagamentos críticos mediante análise jurídica dos contratos a fim de

preservar a liquidez da empresa;

• Análise e revisão jurídica de contratos de crédito, fornecimento e prestação de

serviços a fim de preservar o caixa, diminuição das exposições de crédito, mitigação

do risco de inadimplência e otimização do estoque – poderá haver interação com

contrapartes no ponto de vista negocial ou por meio de notificações;

• Demonstrar boa-fé, agir sob aconselhamento jurídico e documentar as circunstâncias

da melhor forma possível (envio de notificações e arquivo de documentos).
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Esta apresentação sobre os impactos da pandemia tem 

caráter informativo e não deve ser considerada como um 

aconselhamento legal. Dúvidas ou orientações 

específicas poderão ser solicitadas ao nosso escritório 

por meio dos seguintes dados de contato:

Felipe Lollato

felipe@lollato.com.br

+55 48 3036.0476 / +55 49 99964-9760

Tiago Lopes

tiago.Lopes@lollato.com.br

+55 11 2574.2644 / + 55 11 97652-3110

Francisco Rangel

rangel@lollato.com.br

+55 48 3036.0476 / +55 48 99981-2311

Aguinaldo Ribeiro Jr.

aguinaldo@lollato.com.br

+55 41 3092.5550 / + 55 41 98833-1766

Beatriz Felitte

beatriz.felitte@Lollato.com.br

+55 11 2574.2644

Guilherme França

guilherme.frança@lollato.com.br

+55 11 2574.2644
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