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IMPACTOS DA PANDEMIA NAS RELAÇÕES DE CRÉDITO E CONTRATOS

Medidas de apoio econômico

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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Medidas de apoio econômico

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;

• Em Reunião Extraordinária do CMN de 08/04/2020, o Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou, em

reunião extraordinária, medida para facilitar a renegociação de dívidas por parte das instituições

financeiras visando evitar o aumento no volume de provisão para perdas em créditos economicamente

viáveis mas atrasados em função da pandemia. As instituições financeiras poderão reclassificar as

operações renegociadas entre 1º/03 a 30/09 para o nível de risco de sua classificação em fevereiro/2020.

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 de apoio econômico

O Governo Federal, por meio no Ministério da Economia, do BNDES, da CVM e da Caixa Econômica Federal,

adotou diversas medidas em razão da pandemia causada pelo Covid-19. Entretanto, algumas exigem maior

detalhamento e regulamentação por parte do governo. Destacam-se:

• 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;

• Possibilidade de saque do FGTS no valor de R$ 1.045,00, a partir de 15/06/2020.
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Medidas de apoio econômico

Pessoas Físicas

• Possibilidade de pausa de até 60 dias nas 

operações parceladas de crédito pessoal.

• Redução de taxa de juros nas linhas de 

crédito pessoal (crédito consignado a partir 

de 0,99% ao mês, penhor a partir de 1,99% 

ao mês e crédito direto ao consumidor, o 

chamado CDC, a partir de 2,17% ao mês).

Empresas

• Redução de juros de até 45% nas linhas de capital 

de giro, com taxas a partir de 0,57% ao mês.

• Disponibilização de carência de até 60 dias nas 

operações parceladas de capital de giro e 

renegociação.

• Disponibilização de linhas de crédito especiais, 

com até 6 meses de carência, para empresas que 

atuam nos setores de comércio e prestação de 

serviços.

• Linhas de aquisição de máquinas e equipamentos, 

com taxas reduzidas e até 60 meses para 

pagamento.

Medidas adotadas pela Caixa Econômica Federal
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Medidas de apoio econômico

Medidas adotadas pelo BNDES – injeção de R$ 55 bilhões de reais na economia

• Suspensão, pelo prazo de até 6 meses, de amortizações de empréstimos contratados direta ou

indiretamente junto ao BNDES – medida conhecida como standstill. Nas operações diretas, o pedido

de suspensão deve ser encaminhado ao BNDES. Em operações indiretas, a suspensão deverá ser

negociada com o agente financeiro que concedeu o financiamento;

• Ampliação do crédito para micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), através de bancos

parceiros, contemplando desde microempresas, até aquelas com faturamento anual de até R$ 300

milhões. Ademais, o limite de crédito por beneficiário por ano será elevado para R$ 70 milhões,

colaborando com a necessidade de capital de giro. As empresas terão 24 meses de carência e cinco

anos de prazo total para pagar os novos financiamentos;

• Transferência de recursos do Fundo PIS-PASEP para o FGTS, que poderão ser sacados pelos

trabalhadores de acordo com os critérios estabelecidos pelo governo, para atender suas

necessidades imediatas.
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Medidas Provisórias relevantes

Setor de Aviação Civil (MP nº 925/2020) 

• Possibilidade de pagamento até 18/12/2020

das contribuições fixas e variáveis com

vencimento até 2020, referente à contratos de

concessão de aeroportos firmados com o

Governo Federal;

• Aumento do prazo para reembolso de 7 dias

para 12 meses ( contar do requerimento) do

valor relativo à passagens adquiridas até 31 de

dezembro;

• Isenção de penalidades contratuais aos

consumidores, por meio da aceitação de

crédito para utilização em novos voos, no

prazo de 12 meses, contados da data do voo

contratado.

Extinção do PIS/PASEP (MP nº 946 de 

07/04/2020) 

• A Medida Provisória nº 946/2020, de

07/04/2020, extinguiu, a partir de 31 de maio

de 2020, o Fundo PIS/PASEP, determinando

sua transferência ao FGTS e permitindo o

saque de R$ 1.045,00 do FGTS dos

trabalhadores, a partir do dia 15/06/2020.

Recursos remanescentes nas contas serão

tidos por abandonados a partir de 01/06/2025

e passarão a ser da União;

• A operação de saque será realizada através

da Caixa Econômica Federal, obedecendo a

requisitos quanto ao cronograma e ordem de

saque.
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Medidas Provisórias relevantes

SA e Limitada (MP 931/2020)

• Extensão, neste exercício social, dos prazos de gestão dos administradores e conselheiros até a

realização da respectiva assembleia e possibilita a apresentação de ato societário assinado a partir

de 16 de fevereiro à junta comercial tão logo os trabalhos sejam retomados, com efeitos retroativos;

• A sociedade cujo exercício social se encerre entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de março de 2020

poderá realizar a assembleia anual de sócios ou assembleia geral ordinária no prazo de sete

meses, contado do término do seu exercício social e realização de assembleia de acionistas ou

reunião de sócios com voto e participação à distância, nos termos de regulamentações pendentes

de edição pela CVM e DREI;

• Para SAs: Conselho de administração poderá deliberar, sujeita a posterior aprovação dos

acionistas, a respeito de matérias urgentes de competência exclusiva da assembleia geral e

declarar dividendos intermediários, independentemente de reforma estatutária.
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Medidas Provisórias relevantes

Acesso à Informação (MP nº 928 de 23/03/2020) 

A Medida Provisória nº 928 de 23/03/2020 fez alterações à Lei nº 13.979/2020 quanto às

diretrizes relativas ao Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), suspendendo os prazos

de resposta a pedidos de acesso à informação em órgãos e entidades da Administração

Pública e suspendendo prazos processuais em desfavor de acusados e entes privados

em processos administrativos. Tal trecho foi cautelarmente suspenso pelo STF, em

26/03/2020 (ADI 6351) e será submetida ao Plenário do STF.
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Medidas Provisórias relevantes

Financiamento de folha salarial (MP nº 944/2020)

• Aplica diretrizes referentes a liberação de R$ 34 bilhões de reais em favor de micro, pequenas e

médias empresas para financiamento da folha salarial, através do BNDES. Assim, o Governo Federal

se compromete a arcar com o salário dos empregados, mediante alguns requisitos:

• Exclusividade da utilização da verba pela Empresa para pagamento de salários;

• Proibição de demissão, por 2 meses, de empregados que tiveram o salário financiado;

• Limitação e até 2 salários mínimos por empregados;

• Taxa de juros em torno de 3,75% a.a;

• Já disponível nos grandes bancos, necessariamente junto ao banco em que realizado o pagamento de

folha;

• Sujeito a análise de crédito; empresas com inadimplência junto ao Banco de ter dificuldades para

acesso a essa linha de crédito.
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Medidas Provisórias relevantes

Setor Elétrico (MP nº 950/2020)

• Determina medidas temporárias emergenciais destinadas ao setor elétrico no período do estado de

calamidade pública, destacando-se:

• alteração de descontos previstos na Lei nº 12.212/2010 no período entre 1º/04/2020 a 30/06/2020,

para que (i) sejam aplicados descontos de 100% para parcela do consumo inferior ou igual a 220

kwn/mês e (ii) não haja desconto para parcela do consumo superior a 220 kwh/mês;

• Autorização da União a destinar recursos para a CDE (Conta de Desenvolvimento Energético),

limitado a R$900 milhões para cobertura de descontos tarifários aos consumidores finais integrantes

da Subclasse Residencial Baixa Renda;

• Pagamento pelos consumidores do ambiente de contratação regulada de custos remanescentes das

operações financeiras vinculadas a medidas de enfrentamento aos impactos no setor elétrico

decorrentes do estado de calamidade pública (art. 13, XV, Lei nº 10.438/2002), por meio de encargo

tarifário cobrado na proporção do consumo de energia elétrica.
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Outras medidas relevantes até o momento

Resguardo de Serviços Públicos | Serviços Essenciais

Lei Federal nº 13.979/2020 – Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da situação causada pelo Covid-19, 

prevendo o resguardo dos serviços públicos e atividades essenciais.

Decreto Federal nº10.282/2020 – Define quais são os serviços públicos e atividades essenciais, considerando 

como essenciais, entre outros, os serviços de:

• Assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;

• Telecomunicações e internet;

• Captação, tratamento e distribuição de água;

• Transporte e entrega de cargas em geral;

• Produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados;

• Atividades acessórias, de suporte e a disponibilização dos insumos necessários a cadeia produtiva relativas

ao exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais.
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Medidas adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

Resolução 313 de 19/03/2020 – O CNJ, órgão que tem por função a fiscalização do Poder Judiciário

adotou medidas extremamente relevantes para o funcionamento do Poder Judiciário e órgãos

extrajudiciais, como Cartórios e Tabelionatos em função do Covid-19:

• Estabelecimento de regime de Plantão Extraordinário, no Poder Judiciário, para uniformizar o

funcionamento dos serviços e garantir o acesso à justiça neste período emergencial, com exceção do

STJ e STF;

• Suspensão dos prazos processuais de 19 de março de 2020 até o dia 30 de abril de 2020, sem

prejuízo de disposições específicas de cada Tribunal quanto à ampliação de tais prazos. A suspensão

não obsta a prática de ato processual necessário à preservação de direitos e de natureza urgente;

• Suspensão ou a redução do atendimento presencial ao público em todas as serventias extrajudiciais

(Tabelionatos de Notas e de Protestos, Cartórios de Registros de Imóveis, Registros de Títulos e

Documentos, Registro Civil das Pessoas Naturais e Jurídicas).

Outras medidas relevantes até o momento
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Medida Provisória nº 927/2020

• Adoção de teletrabalho/ trabalho à distância/ trabalho remoto, independente de acordos individuais

ou coletivos;

• Antecipação das férias individuais, mesmo a quem não tiver completado o período aquisitivo,

respeitado o prazo de 5 dias corridos e aviso escrito com antecedência de 48h, permitido o

pagamento do adicional de 1/3 de férias até a data limite do pagamento do 13º salário e concessão

de férias coletivas, notificada com antecedência de 48h, independente do limite de períodos anuais

e do limite mínimo de dias por ano;

• Interrupção das atividades e constituição de regime especial de compensação de jornada, por meio

de banco de horas, em acordo coletivo ou individual formal, para a compensação em até 18 meses

após encerrado o período de calamidade pública.

Alterações no Direito do Trabalho

Em 22/03/2020, foi editada a Medida Provisória nº 927/2020, que dispõe sobre medidas

trabalhistas para o enfrentamento da calamidade pública, aplicável aos trabalhadores no regime
da CLT, aos temporários, aos rurais e aos domésticos, entre as quais:
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Medida Provisória nº 927/2020

• Suspensão da exigibilidade do recolhimento do FGTS referentes a março, abril e maio de 2020,

podendo ser recolhidos em até 6 parcelas, sem atualização, multa e encargos, com vencimento no 7º

dia do mês, a partir de julho de 2020;

• Possibilidade de substituição de depósito recursal por Apólice de Seguro Garantia Judicial em

execuções trabalhistas;

• Possibilidade de antecipação da fruição de feriados não religiosos;

• A previsão original de suspensão do trabalho do contrato de trabalho por até 4 meses para

direcionamento do trabalhador para qualificação profissional foi REVOGADA pela MP nº 928 de

23/03/2020. De todo modo, o art. 476-A da CLT permite a suspensão do contrato de trabalho,

mediante concordância formal do empregado, de 2 a 5 meses, para participação do empregado em

programa de qualificação oferecido pelo empregador.

Alterações no Direito do Trabalho
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Medida Provisória nº 927/2020

• Contrato de trabalho pode ser extinto por acordo mútuo, mediante pagamento de 50% do aviso

prévio (se indenizado), indenização sobre o saldo do FGTS e demais verbas trabalhistas;

• Acordos e convenções coletivas vencidas ou vincendas em 180 dias a partir de 22/03 poderão ser

prorrogadas por 90 dias.

Alterações no Direito do Trabalho
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Lei nº 13.982/2020

Em 02/04/2020 foi sancionada a Lei nº 13.982/2020, que:

• (i) altera parâmetros para a caracterização de vulnerabilidade social para fins de recebimento de

benefício de prestação continuada (BPC)

• (ii) estabelece a concessão de auxílio emergencial no valor de R$ 600,00 aos trabalhadores,

microempreendedores individuais, contribuintes individuais e trabalhadores informais que cumpram

determinados requisitos

• (iii) estabelece critérios para adiantamento do pagamento de benefícios do INSS.

Alterações no Direito do Trabalho
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Medida Provisória nº 936

Possibilidade de acordo de redução proporcional da jornada de trabalho e de salário por até 90 dias, sendo 

que; 

• se reduzir 25% da jornada, trabalhador recebe 75% do salário do empregador + 25% de Benefício pelo 

Governo Federal;

• se reduzir 50% da jornada, trabalhador recebe 50% do salário do empregador + 50% de Benefício pelo 

Governo Federal;

• se reduzir 70% da jornada, trabalhador recebe 30% do salário do empregador + 70% de Benefício pelo 

Governo Federal.

Possibilidade de acordo de suspensão temporária do contrato de trabalho, por até 60 dias, sendo que;

• para empregador com renda bruta < R$4,8MM (2019), Governo arca com 100% do Benefício ao 

empregado no período da suspensão;

• para empregador com renda bruta > R$4,8MM (2019), empregador arca com ‘ajuda compensatória 

mensal’ de 30% do valor do salário do empregado e Governo Federal arca com 70% do valor de Benefício.

Alterações no Direito do Trabalho

Em 1º/04/2020, foi editada a Medida Provisória nº 936, que institui o Plano Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda
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Medida Provisória nº 936

Em ambos os casos, se aplicam as seguintes regras:

• O Benefício ao empregado terá como base o valor do seguro-desemprego a que o empregado faria 

jus e não ao valor do salário; 

• Acordo é eficaz após comunicação ao Ministério da Economia em 10 dias por meio da plataforma 

“Empregador Web” já disponível;

• STF (ADI nº 6363) concedeu liminar, complementada em 13/4, para declarar que a eficácia dos 

acordos individuais de redução da jornada e salário ou de suspensão é imediata mas deve ser 

submetida em 10 dias à validação do sindicato ao qual o empregado está vinculado;

• Empregado terá garantia provisória no emprego pelo período do acordo e pelo período equivalente 

ao do acordo, após o restabelecimento. 

Alterações no Direito do Trabalho
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Dívidas e Contratos: impactos nas relações de direito privado

Crises econômicas não configuram, de acordo com

a jurisprudência dominante, caso fortuito ou força

maior. Contudo, a pandemia vem sendo qualificada

como crise de saúde pública internacional (assim

reconhecida pela Lei Federal nº 13.979/2020),

tendo adquirido status de calamidade pública em

nível federal (Decreto nº 6 de 20/03/2020) e em

diversos estados como, p. ex., São Paulo (Decreto

64.879/2020) e Paraná (Decreto 2/2020).

Seu impacto em dívidas e contratos tem sido

analisado, principalmente, sob a ótica do seu

enquadramento como força maior – evento

superveniente, imprevisível e inevitável, prevista

no artigo 393 do Código Civil e em diversos

dispositivos legais esparsos como hipótese de

exclusão de responsabilidade.

Projeto de Lei do Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado

(PL 1.179/20)

Em 03/04/2020 foi aprovado pelo Senado o Projeto de Lei nº 1.179/2020 que, elaborado originalmente por

grupo de juristas com a finalidade de garantir previsibilidade em relações de direito privado exclusivamente

no período da pandemia, institui normas transitórias sobre determinados temas que impactam,

especialmente, dívidas e contratos.
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• a suspensão / impedimento dos prazos prescricionais e decadenciais, conforme cada caso,

até 30/10/2020;

• restrições a reuniões e assembleias presenciais até 30/10/2020 e possibilidade de

realização por meios eletrônicos com votações virtuais;

• a declaração de que a pandemia se enquadra como força maior ou caso fortuito, mas sem

efeito retroativo para justificar inadimplementos pretéritos;.

• a suspensão dos prazos aquisitivos em todas as espécies de usucapião.

O PL segue para a Câmara dos Deputados para prosseguimento do processo legislativo. Dentre
suas medidas, destacam-se:

Dívidas e Contratos: impactos nas relações de direito privado

Projeto de Lei nº 1.179/2020 
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Projeto de Lei nº 1.179/2020 

• a prorrogação de prazos para assembleias e reuniões e divulgação ou arquivamento de

demonstrações financeiras até 30/10/2020;

• vender mercadoria ou serviço abaixo do preço de custo e cessar atividades sem justa causa deixam

de caracterizar infração à ordem econômica;

• possibilidade de celebração de contrato associativo, consórcio ou joint venture dispensa realização

de ato de concentração;

• prisão civil por dívida de alimentos passa a ser cumprida na modalidade domiciliar;

• prorrogação para 30/10/2020 de prazo para abertura de inventários e arrolamentos em caso de

sucessão por falecimento.

Dívidas e Contratos: impactos nas relações de direito privado
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Dívidas e Contratos: impactos nas relações de direito privado

Em contratos de crédito, a caracterização da pandemia como força maior depende de uma análise

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

governamentais quanto à 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), de modo que a mora e os encargos de

inadimplemento de dívidas durante a pandemia deveriam ser desconsiderados.

Contratos de crédito 
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Outras medidas relevantes até o momento

Contratos comerciais

Em contratos comerciais (fornecimento, prestação de serviços, etc.), a legislação contém previsões a respeito 

de situações adversas imprevistas ou eventos de força maior (em especial contratos internacionais) e os 

próprios contratos podem prever um tratamento específico do tema. Destacamos alguns aspectos jurídicos 

para a rescisão / revisão ou suspensão de obrigações contratuais:

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

depender do nível da dificuldade no cumprimento, o contratante pode pedir sua resolução ou sua revisão, 

mediante a redução da prestação onerosa e o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do 

Contrato (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 procedimento 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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Dívidas e Contratos: impactos nas relações de direito privado

O PL 1.179/20, se aprovado e sancionado, proíbe a concessão de liminares judiciais em ações de

despejo que sejam ajuizadas a partir de 20/03/2020, exceto nas hipóteses de (i) término do prazo de

locação por temporada, (ii) morte do locatário em sucessor legítimo na locação ou (iii) recusa do

locador em relação a reparações urgentes determinadas pelo poder público.

Contratos de locação 

Em 03/04/2020 foi aprovado pelo Senado o Projeto de Lei nº 1.179/2020 que, elaborado originalmente por

grupo de juristas com a finalidade de garantir previsibilidade em relações de direito privado exclusivamente no

período da pandemia, institui normas transitórias sobre determinados temas que impactam, especialmente,

dívidas e contratos.
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É recomendável que o impacto nas atividades da empresa, em produtos e serviços sejam informados

ao consumidor – de forma clara, suficiente, adequada e ostensiva -, disponibilizando-se canal de

atendimento online ou telefônico para esclarecimentos e cancelamentos.

Em relações contratuais regidas pelo Código de Defesa do Consumidor (“CDC”), é admissível que a

pandemia seja apontada como força maior a justificar uma causa excludente de responsabilidade do fornecedor

para que este seja dispensado de cumprir determinadas obrigações ou prazos. Diferentemente das relações

civis (sujeitas à teoria da imprevisão), as relações consumeristas se sujeitam à teoria da onerosidade

excessiva, que permite ao consumidor a revisão de contratos “em razão de fatos supervenientes” que tornem

as prestações “excessivamente onerosas”, independentemente de imprevisibilidade (art. 6º, V e 51, IV, §1º, III,

CDC). Para isso, é essencial que a atividade do fornecedor de produtos e serviços seja diretamente impactada

pelos efeitos da pandemia (p.ex., empresas que cumpriram ordem legal de fechamento de estabelecimento

físico que tiveram redução de funcionários por afastamento temporário).

Contratos de consumo
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Medida Provisória nº 948 

• (i) remarcação do serviço, reserva e evento;

• (ii) disponibilização de crédito para uso ou abatimento em outros serviços, reservas ou eventos; ou

• (iii) outro acordo com o consumidor – tudo sem custo adicional, taxa ou multa, desde que a solicitação

seja feita em 90 dias após a MP.

Em 08/04/2020 foi publicada a Medida Provisória nº 948 dispondo que em caso de cancelamento

de serviços, reservas e eventos (shows e espetáculos em cinemas e teatros e serviços turísticos),
o fornecedor não é obrigado a reembolsar valores pagos, desde que assegure

Contratos de consumo
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Estão em curso os seguintes Projetos de Lei que, se aprovados e sancionados, podem impactar

relações de consumo:

• o PL 1.179/20 (Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações de Direito Privado), se

aprovado, suspende o direito do direito de arrependimento em relação aos produtos perecíveis ou

de consumo imediato e medicamentos (entregues ou não via “delivery”);

• O PL Federal nº 1.163/2020 e o PL Estadual (SP) nº203/2020, se aprovado, impõe a instituições de

ensino descontos de 30% sobre mensalidades enquanto durar o período de restrição legal às

atividades presenciais.

Para outros setores, o pedido de cancelamento de produtos e serviços e a aplicação de multas devem ser 

analisadas caso a caso, a depender da disponibilidade e utilidade do produto ou serviço e de sua natureza. 

Contratos de consumo
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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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Recuperação judicial | Projeto de Lei

Está em trâmite o PL 6.229/05, de autoria do Deputado Hugo Leal,

para aprimoramento da Lei de Recuperação Judicial e Falências. O PL

já estava tramitando em regime de urgência e é possível que a crise

acelere sua tramitação. Em razão da atual crise houve a inclusão de

medidas emergenciais no texto do PL, na forma de

complementação de voto.

O mesmo Deputado apresentou no dia 02/04/2020 o Projeto de Lei

1.397/2020, que prevê apenas as medidas emergenciais.

Os textos preveem, especificamente no que diz respeito ao

enfretamento da crise atual, um regime transitório, visando a

reestruturação precoce (negociação coletiva. O procedimento terá

prazo máximo de 90 dias e envolverá obrigações específicas. O

devedor poderá continuar cumprindo outras obrigações não

englobadas em seu pedido.
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Pagamento de Precatórios

Até o momento, temos 

as seguintes medidas 

oficiais que foram 

formalizadas no intuito 

de suspender ou 

estimular o pagamento 

dos créditos decorrentes 

de precatórios: 

-

Parecer do Conselho Federal da OAB: Conselho Federal se posicionou contra

alteração do regime de pagamento dos precatórios o estima-se que as medidas

de suspensão serão menos efetivas em termos econômicos do que o pagamento

dos credores, que possibilitaria a circulação de até R$1 trilhão na economia

ADO 58 – DEM (Relator Min. Luiz Fux: Ação Direita de Inconstitucionalidade por

Omissão com pedido liminar de suspensão do pagamento dos precatórios

estaduais e do regime especial, bem como que seja dado cumprimento ao

disposto no artigo 101 do ADCT para regulamentar a abertura de linha de crédito

do Governo Federal para pagamento dos precatórios, nos termos da EC nº

99/2017.

Projeto de Decreto Legislativo nº 116 de 2020: O referido projeto prevê a

suspensão dos efeitos da Resolução nº 303, do Conselho Nacional de Justiça que

dispõe sobre gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no

âmbito do Poder Judiciário, enquanto persistir o estado de calamidade. Na prática

seriam suspensos os pagamentos dos precatórios estaduais e municipais.
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Novas questões a serem consideradas

• A restrição de circulação aumentou significativamente o comércio virtual e

delivery. Considere como seu negócio pode ser adaptado para o mundo virtual.

Por outro lado, medidas como entregas grátis ou descontos devem ser tomadas

com cuidado, considerando o impacto no caixa;

• O relacionamento ao cliente se torna mais essencial, demonstrando não só que a

empresa está ativa, mas que está adotando as medidas recomendadas para

evitar a disseminação do vírus;

• Considere, junto a um profissional especializado, a melhor medida a ser tomada

no que diz respeito aos trabalhadores;

• Considerando as novas medidas governamentais, a demissão de funcionários

deve ser vista com cautela, já que a dispensa acarreta a necessidade de

pagamento de indenizações, o que impactará o caixa da empresa;

• Ainda que disponível, a tomada de crédito deve ser cuidadosamente avaliada,

porque as primeiras parcelas serão devidas ainda quando o país estiver

atravessando um momento de crise.
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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

Cibelis Rosa

cibelis.rosa@lollato.com.br

+55 11 2574.2644
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