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O momento para as empresas instaladas 
no Brasil não tem se mostrado dos 
melhores e, a crise econômica e 

política impregnada nesse cenário não tem 
contribuído sequer para que essas empresas 
permaneçam estáveis.

A retração das indústrias atinge 
inclusive a Zona Franca de Manaus, 
provocando demissões, as quais já atingiram 
mais de 15 mil trabalhadores 1.

A crise é enfrentada por diversos 
segmentos, como por exemplo, o 
automobilístico, refletindo, em diversas 
indústrias e prestadoras de serviços nacionais, 
que necessitam rever suas despesas e 
adequar-se a um mercado retraído.

Não havendo forma de escoar suas 
produções e, com a queda no faturamento, 
muitas empresas vem buscando uma forma 
de contornar a crise, sem que com isso 
ocasionem uma demissão em massa.

Uma das medidas paliativas para 
a redução de gastos pelas empresas, tem 
sido a implantação do sistema denominado 
lay-off, o qual possibilita tanto a suspensão 
do contrato de trabalho, como também a 
redução do salário e da carga horária dos 
trabalhadores.

Frisa-se que o lay-off é medida 
excepcional e não pode ser implantado por 
tempo indeterminado.

O lay-off pode ser implantado 
de duas formas, quais sejam, a redução 
temporária da jornada de trabalho e do 
salário; e a suspensão dos contratos de 
trabalho para a requalificação profissional.

Na primeira modalidade, a empresa 
poderia reduzir em até 25% (vinte e cinco por 
cento) o salário dos trabalhadores, nos termos 
da Lei nº 4.923/65, que instituiu o cadastro 
permanente das admissões e dispensas 
de empregados, estabeleceu medidas 
contra o desemprego e de assistência aos 
desempregados, dentre outras providências; 
bem como respeitaria o limite do salário 
mínimo nacional.

Nessa modalidade não havia valores 
pagos pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador 
– FAT, permanecendo a empresa com a 
obrigatoriedade do pagamento dos salários.

No entanto, com a publicação da 
Medida Provisória nº 680, assinada dia 
06 de julho do corrente ano, permitiu que 
as empresas pudessem reduzir a jornada 
de trabalho em até 30%, bem como os 
respectivos salários, os quais terão metade 
de seu valor reduzido complementado pelo 
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FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador, no 
limite de R$ 900,84.

Assim, a empresa pagará 70% 
do salário do trabalhador e o governo 
complementará com 15%, não ultrapassando 
o limite acima informado. Nesses casos a 
contribuição patronal para o INSS e para 
o FGTS incidirá também sobre o salário 
complementado, ou seja, sobre 85% do 
salário original.

Os trabalhadores que forem incluídos 
nesse programa não poderão ser demitidos 
durante sua vigência e após o término desse 
período, pelo prazo equivalente a um terço 
do tempo que durou o programa, assim, se 
o programa teve a duração de 6 meses, o 
trabalhador terá o emprego garantido ainda 
por 2 meses.

Com a MP as empresas continuam 
tendo que provar que estão enfrentando 
dificuldades com a crise, podendo requerer o 
programa por 6 meses, prorrogáveis por mais 
6 meses, não podendo ultrapassar 1 ano.

A Medida Provisória entrou em 
vigor dia 07/07/2015 e terá validade até 
31/12/2016, embora ainda precise de 
aprovação do Congresso Nacional.

Quanto a segunda modalidade do 
lay-off, Suspensão dos Contratos de Trabalho 
e do Salário, ao contrário do que ocorria na 
primeira, o Fundo de Amparo ao Trabalhador 
pagará o salário dos empregados, respeitado 
o limite do teto do seguro desemprego, 
podendo a empresa negociar o pagamento 

de uma ajuda compensatória mensal, sem 
natureza salarial, definida em instrumento 
coletivo, frisa-se, a empresa não é obrigada 
a conceder tal ajuda, nos termos do § 3º, do 
art. 476-A, da CLT 2.

A suspensão poderá ocorrer de 2 (dois) 
a 5 (cinco) meses e, durante esse período, 
o trabalhador deverá submeter-se a cursos 
de qualificação profissional, realizados pelo 
SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial, devendo comprovar a presença 
mínima de 75% (setenta e cinco por cento), 
como exigência para o recebimento dos 
valores pagos pelo FAT.

Caso, durante a suspensão, a empresa 
conceder reajuste salarial espontâneo pelo 
patrão, o trabalhador fará jus ao benefício 
quando retornar ao trabalho, tal como todas 
as vantagens que tenham sido atribuídas em 
sua ausência.

A empresa não poderá dispensar 
o trabalhador suspenso, durante todo o 
período da suspensão, bem como nos 3 (três) 
meses subsequentes ao seu término, sob 
pena de arcar com o pagamento de multa, 
em até 100% (cem por cento) sobre o valor 
da última remuneração

Essa modalidade somente poderá ser 
aplicada uma única vez no período de 16 
(dezesseis meses).

Nas duas modalidades de 
implantação do lay-off, é necessário que o 
trabalhador concorde com as condições, 
devendo haver, para tanto, participação 
do Sindicato da Categoria e aprovação do 
Ministério do Trabalho.

Havendo a aprovação, os 
empregados passarão a exercer suas 
atividades em jornada reduzida, ou, no 
caso de suspensão, deverão iniciar os cursos 
de qualificação junto ao SENAI (Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial), sendo 
exigida presença mínima de 75%, sob pena 
de não receber os valores da bolsa paga 
pelo FAT. 

Para a implantação do sistema lay-off 
é de suma importância que a empresa avalie 
a real necessidade, além das vantagens e 
desvantagens deste sistema.

Antes de tomar qualquer atitude é 
imprescindível uma negociação prévia com o 
Sindicato da Categoria Profissional e depois 
desta negociação, seja tudo devidamente 
aprovado pelo Ministério do Trabalho, 
visando elidir qualquer possibilidade de 
sanção ou assinatura de TAC (Termo de 
Ajustamento de Conduta).

Por Sandra Regina Freire Lopes 
Sócia – Diretora Depto. Jurídico

1 http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2015/05/crise-afeta-industrias-e-provoca-demissao-na-zona-franca-de-manaus.html
2 art. 476-A, § 3º. O empregador poderá conceder ao empregado ajuda compensatória mensal, sem natureza salarial, durante o período de suspensão contratual nos termos do caput deste artigo, com valor a ser definido em 
convenção ou acordo coletivo.

Programa de Proteção ao Emprego - PPE
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Como já é vivenciado por 
todos, o Brasil passa 
por uma crise política e 

financeira jamais presenciada 
nas últimas décadas.

Desde os anos 
90, passamos por diversas 
crises, cada uma com suas 
peculiaridades, cada uma com 
um impacto diferente, mas 
todas as crises atravessadas 
anteriormente tinham algo 
em comum, o empresário 
brasileiro podia vislumbrar um 
final.

Atualmente seria uma 
utopia arriscar um fim para a 
crise que estamos passando, 
as indústrias brasileiras estão 

cada fez mais sucateadas, o comércio vive uma insegurança absurda e os 
investimentos em tecnologia e inovações não estão mais presentes na vida 
do empresário.

As empresas brasileiras tentam a qualquer custo SOBREVIVER, 
entretanto, os altos custos de produção, a concorrência com mercados 
externos, a alta carga tributária e o acesso, cada vez mais prejudicado, 
às linhas de crédito condizentes, faz com que a insolvência do empresário 
ocorra de uma hora para outra.

É justamente nestas situações que o empresário deve se cercar de 
equipes técnicas compostas por advogados, contadores e administradores 
e/ou economistas, formando o que regularmente se chama de COMITÊ DE 
ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, que será o órgão responsável 
por auxiliar o empresário na tomada de decisões em momentos de crise.

Muitas vezes as empresas já possuem estes profissionais, apenas 
não os utiliza corretamente ou simplesmente não os convocam para 
delinear com propriedade, sobre as dificuldades encontradas e quais as 
estratégias que poderiam ser criadas para suavizar o impacto de uma crise.

Dentre as medidas mais usuais, importante destacar aquelas que 
surtem um efeito prático emergencialmente e podem de certa forma trazer 
uma expressiva redução de custos ou até mesmo readequar a atividade 
empresarial na atual situação econômica do País.

Para um melhor entendimento, dividimos em áreas as principais 
medidas utilizadas, sem prejuízo de qualquer outra que venha a se 
enquadrar na atividade, senão vejamos:

01 – FINANCEIRA

•	 Análise	dos	contratos	bancários	existentes,	elaborando	ações	revisionais	
que tem como escopo principal reduzir o montante da dívida existente, 
melhores prazos para pagamento e condições alternativas para o 
adimplemento das obrigações contraídas junto à bancos e instituições 
financeiras. 

•	 Revisão	de	todos	os	contratos	firmados	com	fornecedores,	clientes	e	
parceiros, visando a renegociação de valores, prazos e serviços, nestes 
casos, estudamos a viabilidade dar continuidade com aquilo que de 
fato é fundamental para a empresa.

•	 Análise	de	todos	os	processos	que	envolvam	possibilidade	de	caixa	para	
a empresa, como por exemplo, ações cíveis de cobrança ou cobranças 
extra-judiciais efetuadas pela empresa ou outros profissionais. Em 
suma, traduz-se como a transformação da expectativa em realidade, 
seja ela no sentido de recebimento ou até mesmo desistência de 
alguns processos, que podem estar gerando apenas prejuízo.

02 – TRIBUTÁRIA

•	 Análise	da	situação	tributária	da	empresa	com	o	devido	enquadramento	
e ainda visando a possibilidade de reduzir o montante devido nas 
parcelas vincendas dos tributos aos quais a empresa é submetida.

•	 Revisão	 fiscal	 dos	 últimos	 5	 anos,	 com	 o	 escopo	 de	 recuperar	
administrativamente o que se foi pago de forma indevida ou à 
maior, efetuando dessa forma compensações tributárias, totalmente 
fundamentadas e sem retaliações do Fisco, isto porque nesta fase 
tratam-se de inconsistências decorrentes de erros de apuração, ou 
seja, de forma totalmente administrativa. 

COMITÊ DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO
•	 Ajuizamento	 de	 ações	 tributárias	 para	 revisão	 do	 passivo	 tributário	

existente com a intenção de reduzir o passivo constituído, de modo 
que estas medidas veem se tornando uma importante ferramenta para 
as empresas.

•	 Ingresso	de	Medida	Administrativa	e/ou	Judicial	visando	o	parcelamento	
dos débitos existentes, vinculando um percentual do faturamento da 
empresa como meio de liquidação da dívida, em suma, consolida-
se toda a dívida tributária existente e seu adimplemento ocorrerá 
mediante a destinação de um percentual do faturamento mensal ao 
Fisco, para pagamento da dívida.

•	 Utilização	de	estratégias	 concretas	para	pagamento	da	dívida	atual	
com créditos decorrentes de julgamentos proferidos pelo Supremo 
Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça, ou seja, utilização 
de possibilidades existentes na própria empresa que assegurem o 
adimplemento tributário.

03 – TRABALHISTA

•	 Aplicação	do	 sistema	 lay-off ou PPE para redução dos custos com 
empregados, seja reduzindo a jornada de trabalho e respectivos 
salários, seja para a aplicação da suspensão dos contratos de trabalho.

•	 Auditoria	 dos	 procedimentos	 trabalhistas	 adotados	 pelos	
departamentos de recursos humanos, visando identificar possíveis 
inconsistências ou até mesmo situações que poderiam reduzir os custos 
com a folha de pagamento.

•	 Dossiê	 trabalhista	 por	 empregado,	 utilizado	 nos	 casos	 em	 que	 a	
empresa necessite optar por demissões coletivas, isto porque este 
trabalho apresentará ao empresário de forma detalhada, qual o custo 
demissional do profissional, bem como quais os prováveis impactos 
nas relações interpessoais da empresa.

04 – SOCIETÁRIA E PATRIMONIAL

•	 Criação	de	estruturas	 societárias	 inteligentes,	 segregando	atividades	
e separando os sócios pessoas físicas dos negócios empresariais, 
conferindo assim uma melhor administração da empresa sem o 
comprometimento imediato dos sócios pessoas físicas.

•	 Criação	de	estruturas	de	proteção	patrimonial,	separando	por	meio	
de empresas HOLDING todo o patrimônio familiar/pessoal (bens do 
sócio) e o patrimônio empresarial (bens da empresa).

•	 Reorganização	 societária,	 alteração	 do	 tipo	 societário	 e	 revisão	 de	
todos os contratos societários existentes, visando uma maior proteção 
da atividade empresarial e conferindo aos sócios a administração 
de toda a empresa sem a interferência de terceiros em casos 
impossibilidade ou incapacidade de um dos sócios.

05 – RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

•	 A	 Lei	 nº	 11.101/2005	 que	 trata	 da	 Recuperação	 de	 Empresas	 e	
Falência, oferece mais transparências em seus procedimentos e maior 
controle do processo e do plano de recuperação. A Recuperação 
Judicial ou Extrajudicial pode ser uma saída em momentos de crise, 
desde que muito bem elaborado e principalmente, desde que a 
atividade empresarial continue a ser viável. Diante disso, estudamos 
a elaboração de Planos de Recuperação Judicial e Extrajudicial com o 
intuito de tornar a empresa competitiva no mercado.

•	 Principais	 Benefícios	 da	 Recuperação	 Judicial:	 a)	 suspensão	de	180	
(cento e oitenta) dias de todas as ações judiciais ativas; b) com o prazo 
concedido, a empresa terá possibilidade de melhorar seu fluxo de 
caixa sem correr risco de penhoras.

Ademais, por se tratar de um trabalho totalmente empresarial, que 
possui um foco abrangente em todas as áreas da empresa, os processos 
de implantação devem ser acompanhados constantemente, de acordo 
com as mudanças no rumo da economia.

Acreditamos ainda que, a criação de uma estratégia para estes 
momentos é de grande importância para as empresas brasileiras e para 
que se tenham resultados satisfatórios é importante que as empresas o 
iniciem o mais breve possível, principalmente quando tratamos das 
questões patrimoniais.

Por fim, o empresário não pode e não deve colocar em risco 
a continuidade da empresa, o momento da reorganização chegou e a 
aplicação de algumas medidas poderá determinar o sucesso empresarial, 
a redução dos custos mensais e principalmente, a continuidade do negócio.

Por Dr. Luis Alexandre Oliveira Castelo 
Sócio Fundador da Lopes & Castelo 



04 | Boletim Informativo

Diante da crise econômica e política 
instaurada em nosso país, muitas 
empresas veem buscando soluções 

jurídicas para dar continuidade as suas 
atividades e, dentre algumas medidas, está 
a Recuperação Judicial, regulamentada 
pela Lei nº 11.101/2015, que trata da 
recuperação judicial, a extrajudicial e a 
falência do empresário e da sociedade 
empresária. 

A recuperação judicial tem por objetivo 
viabilizar a superação da crise econômica 
de empresas, com a finalidade de permitir a 
manutenção da fonte produtora, do emprego 
dos trabalhadores e dos interesses dos 
credores, promovendo assim, a preservação 
da empresa, de sua função social e o 
estímulo à atividade econômica. 

Para que a empresa possa ser beneficiada 
com a recuperação judicial, deve atender 
a alguns requisitos legais, tais como como 
exercer a atividade empresarial de forma 
regular há mais de dois anos, não ter 
sofrido falência, não ter obtido a concessão 
de recuperação judicial nos últimos 5 
anos, entre outros.  

A Lei de Falências, em seu art. 
50, contempla uma lista dos meios 
de recuperação judicial da atividade 
econômica, sendo enumerados instrumentos 
financeiros, administrativos e jurídicos 
que podem ser empregados na superação 
da crise econômico-financeira das empresa, 
senão vejamos:  I – concessão de prazos e 
condições especiais para pagamento das 
obrigações vencidas ou vincendas;  II – 
cisão, incorporação, fusão ou transformação 

A RECUPERAÇÃO JUDICIAL COMO 
MEDIDA DE RESGATE NA CRISE. 

Por Dra. Nadia Aguiar Silva Lima

de sociedade, constituição de subsidiária 
integral, ou cessão de cotas ou ações, 
respeitados os direitos dos sócios, nos termos 
da legislação vigente;  III – alteração do 
controle societário;  IV – substituição total ou 
parcial dos administradores do devedor ou 
modificação de seus órgãos administrativos;  
V – concessão aos credores de direito de 
eleição em separado de administradores e 
de poder de veto em relação às matérias que 
o plano especificar;  VI – aumento de capital 
social;  VII – trespasse ou arrendamento 
de estabelecimento, inclusive à sociedade 
constituída pelos próprios empregados;  

VIII – redução salarial, compensação de 
horários e redução da jornada, mediante 
acordo ou convenção coletiva;  IX – dação 
em pagamento ou novação de dívidas do 
passivo, com ou sem constituição de garantia 
própria ou de terceiro;  X – constituição de 
sociedade de credores; XI – venda parcial 
dos bens;  XII – equalização de encargos 
financeiros relativos a débitos de qualquer 
natureza, tendo como termo inicial a data 
da distribuição do pedido de recuperação 
judicial, aplicando-se inclusive aos contratos 
de crédito rural, sem prejuízo do disposto 
em legislação específica;  XIII – usufruto da 
empresa; XIV – administração compartilhada;  
XV – emissão de valores mobiliários; XVI 
– constituição de sociedade de propósito 
específico para adjudicar, em pagamento 
dos créditos, os ativos do devedor. 

Por tratar-se de lista exemplificativa, 
outros meios de recuperação da empresa 
podem ser examinados e contemplados no 
plano de recuperação. 

Dentre as propostas apresentadas 
pela lei, a dilação de prazo ou revisão 
das condições de pagamentos, dação em 
pagamento ou novação das principais dívidas 
do empresário em crise, realização parcial 
do ativo, visando o levantamento de recursos 
financeiros para investimento ou quitação de 
dívidas e administração compartilhada, para 
renovar a direção da empresa com novas 
ideias, destacam-se como de maior interesse 
entre as opções oferecidas à empresa 
recuperanda. 

É importante ressaltar que o devedor 
pode apresentar qualquer proposta, mas é 
necessário que os credores concordem com 
ela, sendo requisito formal a provação do 
plano de recuperação pelos credores, para 
que haja sua homologação judicial.  

Apesar de existir a possibilidade de 
apresentação de propostas além das 
elencadas pela lei, existem algumas 
limitações que devem ser respeitadas pelo 
plano de recuperação, são elas: a) os créditos 
trabalhistas e os provenientes de acidente de 
trabalho devem ser pagos em até 1 ano, não 
sendo possível a previsão de pagamento em 
prazo superior; e b) os créditos trabalhistas 
de natureza estritamente salarial, com valor 
de até 5 salários mínimos, vencidos nos três 
meses anteriores ao pedido de recuperação 
judicial, devem ter previsão de pagamento 
no período de até 30 dias. 

Também existem créditos e credores que 
não são sujeitos à recuperação judicial, 
são eles: a) o credor titular da posição 
de proprietário fiduciário de bens móveis 
ou imóveis; b) o credor de contrato de 
arrendamento mercantil; c) o proprietário 
ou promitente vendedor de imóvel cujos 
respectivos contratos contenham cláusula 
de irrevogabilidade ou irretratabilidade, 
inclusive em incorporações imobiliárias; d) 
o proprietário em contrato de venda com 
reserva de domínio; e) o crédito decorrente 
de adiantamento a contrato de câmbio para 
exportação, e f) o credor tributário.  

Um dos efeitos mais relevantes da 
recuperação judicial, é que todos os créditos 
existentes à data do pedido de recuperação 
judicial estão sujeitos a ela, mesmo aqueles 
ainda não vencidos, conforme dispõe o 
artigo 49, da Lei de Falências. O plano de 
recuperação judicial constitui novação dos 
créditos anteriores ao pedido.  

No tocante a administração dos bens 
da empresa, ressalta-se que mesmo com 
a homologação (ato pelo qual o juiz 
defere o plano de recuperação) o devedor 
permanecerá na administração dos bens 
da empresa, contudo, após a realização do 
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pedido de recuperação judicial, o devedor 
não poderá mais alienar ou onerar os 
bens ou direitos, a não ser que, depois da 
manifestação do comitê de credores, o juiz 
reconheça a utilidade da negociação. 

A recuperação judicial é um processo 
peculiar, que busca a reorganização da 
empresa em benefício desta, de seus 
credores, empregados e da economia. 
Assim, quando homologada a recuperação 
judicial, são criados três órgãos específicos 
da recuperação judicial: assembleia geral de 
credores, administrador judicial e o comitê, 
sendo o último um órgão facultativo. 

No tocante a assembleia de credores, este 
é órgão que delibera sobre as questões de 
interesse dos credores, composta por titulares 
de créditos derivados das relações trabalhistas, 
por titulares de créditos com garantias reais, 
por titulares de créditos quirografários, de 
privilégios especiais e gerais. 

Quanto as dividas fiscais, deve-se buscar 
o parcelamento do crédito fiscal, na forma 
autorizada pelo artigo 155 – A, do Código 
Tributário Nacional, que determina que 
parcelamento deve ser feito de acordo com 
a lei específica que se aplica para cada tipo 
de dívida fiscal (o parcelamento é realizado 
diretamente com o ente público e não integra 
o plano de recuperação judicial). 

 Compete a assembleia dos credores: a) 
a aprovação, rejeição ou revisão do plano 
de recuperação judicial; b) a aprovação e 
instalação do comitê de credores, além de 
eleger seus membros; c) manifestar-se sobre o 
pedido de desistência da recuperação; d) 
eleger o gestor judicial, quando afastados 
os diretores da sociedade empresária 
recuperanda, e) deliberar sobre qualquer 
outra matéria de interesse dos credores. 

Quanto ao administrador judicial, deve 
ser um profissional idôneo preferencialmente 
advogado, economista, administrador de 
empresas, contador ou pessoa jurídica 
especializada. O administrador judicial 
desempenha papel de extrema relevância 
para a recuperação, sendo responsável por 
diversos atos no processo de recuperação, 
tais como: enviar correspondências aos 
credores, prestar informações, elaborar a 
relação dos credores e consolidar a respectiva 
classificação, convocar a assembleia 
geral de credores e contratar profissionais 
especializados, mediante autorização 
judicial, para auxiliá-lo na continuação da 
atividade empresarial, fiscalizar as atividades 
do devedor e o cumprimento do plano de 
recuperação, requerer a falência em caso de 
descumprimento da recuperação, apresentar 
relatório sobre a execução do pedido de 
recuperação. O Administrador judicial 
atuará como um fiscal da recuperação, será 
responsável pela verificação dos créditos e o 
presidente da assembleia dos credores. 

Por fim, quanto ao admirador judicial, é 
relevante destacar que seus honorários serão 
fixados pelo juiz, sendo que sua remuneração 
não poderá exceder 5% do valor devidos aos 
credores na recuperação judicial. 

Quanto ao órgão de comitê de credores, 
este é facultativo. Sua constituição e 
operacionalização dependem do tamanho 
da atividade empresarial a ser recuperada, 
e deve existir somente quando a sociedade 
empresária devedora explora empresa 
suficientemente grande para absorver as 
despesas com o órgão.  

Destaca-se como principais funções do 
comitê de credores: fiscalizar as atividades 
do administrador e examinar suas contas, 
comunicar ao juiz se houver violação dos 
direitos dos credores, requerendo ao juiz a 
convocação de assembleia geral, fiscalizar 
a administração do plano de recuperação 
judicial, buscar a autorização do juiz, no caso 
de afastamento do devedor, para alienação 
de bens, a constituição de ônus reais e para 
atos de endividamento para continuação do 
negócio. 

As citadas atribuições competirão 
ao administrador judicial, caso não seja 
instalado o órgão de comitê de credores. 

 Para que a recuperação judicial atinja 
sua finalidade, e tenha efetivamente chances 
de recuperar a empresa em crise, o plano 
de recuperação é elemento essencial, e 
deve observar dois requisitos, o primeiro é 
especificar e pormenorizar os meios a serem 
empregados, e o segundo é demonstrar a 
sua viabilidade.  

Trata-se do próprio instrumento de 
recuperação da empresa, que deve 
ser legitimamente viável, pois declara 
expressamente o efeito da novação da 
dívida e lhe concede status de título executivo 
judicial. Com a aprovação e homologação 
do plano de recuperação, é o que vai reger 
a forma de pagamento das dívidas, e seu 
descumprimento dará causa a execução 
específica desta ou até a pedido de falência 
da devedora.  

Assim, o plano de recuperação deve 
atender as necessidades da empresa para 
sua recuperação, mas deve ser atrativo aos 
credores, pois caso contrário, poderão vetá-
lo ou propor sua modificação.  

Podemos dizer que o plano de 
recuperação caracteriza-se como verdadeira 
negociação coletiva, que integra interesses 
tanto do devedor como dos credores.  

Para elaboração do plano é importante 
termos em mente a questão de forma 
multidisciplinar, pois exige a participação 
de profissionais de diferentes áreas, cujo 
número pode variar de acordo com o porte 
e seguimento da empresa, bem como com 
a complexidade do problema econômico-
financeiro a presentado, sendo indispensável 
a presença do consultor financeiro e 
do advogado, que além de realizar 
profunda análise financeira, com dados 
contábeis, para diagnosticar corretamente o 
problema, devem propor soluções exequíveis, 
além de elaborar as projeções de fluxo de 
caixa, demonstrando a viabilidade do plano.  

A viabilidade do plano será analisada sob 
dois enfoques, o primeiro pela avaliação de 
sua viabilidade econômica, que é composta 

pelo balanço patrimonial,   no qual se 
confronta o ativo com o passível exigível,  e 
o segundo por sua viabilidade financeira, 
que considera a capacidade da empresa de 
gerar recursos suficientes para cobrir todos 
os desembolsos necessários.   

No plano da recuperação judicial, a lei 
confere a empresa recuperanda liberdade 
para propor ações que visem à solução dos 
problemas econômicos e financeiros, o que 
só ocorre com a suficiente geração de caixa, 
que é o objetivo final das ações.   

Geralmente duas estratégias são 
utilizadas para recuperar o caixa da empresa, 
e dar continuidade a suas atividades, a 
primeira consiste na venda de ativos, aporte 
dos sócios e empréstimos de logo prazo; 
a segunda, visa gerar recursos operacionais, 
por meio do exercício da atividade fim da 
empresa, com enfoque na produção e venda 
de forma eficaz,  atrelado ao desempenho 
comercial que garantirá recursos para seu 
saneamento.  

É importante ao pensar e propor o 
plano de recuperação judicial, que não 
se contemple apenas o parcelamento das 
dívidas e os problemas enfrentados no 
momento, mas também e primordialmente 
aquilo que está se propondo e se projetando 
para o futuro, uma vez que os planos de 
recuperação judicial, têm sido apresentados, 
em geral com previsão de 10 a 15 anos para 
liquidação total das dívidas.   

Por isso, o desempenho comercial da 
devedora assume primordial papel na efetiva 
recuperação, tornando-se dependente de 
bons resultados para geração de caixa capaz 
de arcar com o funcionamento da empresa 
e o cumprimento do plano de parcelamento 
das dívidas.   

Uma alternativa para empresas que 
estejam enfrentando crise de menor potencial, 
e que possuem condições e potencial para 
ser recuperadas com menor intervenção é 
a Recuperação Extrajudicial.   

Para pleitear a recuperação extrajudicial, 
é necessário que o devedor e a empresa 
preencham os mesmos requisitos exigidos 
pela recuperação judicial.   

O plano de recuperação, no entanto 
não poderá atingir os credores trabalhistas 
e tributários, e ainda, não contemplará o 
pagamento antecipado das dívidas e nem um 
tratamento desfavorável a alguns credores. 

 No caso da recuperação extrajudicial, 
o plano apresentado deve ser submetido à 
aprovação pelos credores, que representa a 
concordância de mais de 3/5 dos créditos 
de cada espécie, ressaltando-se que créditos 
são quantificados em valores e não em 
quantidade de credores. Após sua aprovação 
deve ser levado para homologação judicial.   

Interessante ponto que diverge da 
recuperação judicial, é que se todos os 
credores atingidos pela recuperação estiverem 
de acordo com o plano apresentando, é 
dispensada a homologação judicial. 
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IMPOSTO SOBRE HERANÇA - AUMENTO DA 
ALÍQUOTA DO ITCMD PARA ATÉ 20%

Diante do cenário econômico vivenciado 
no País, o Governo preocupado 
com a arrecadação de tributos que 

vêm caindo a cada mês, busca por meio 
do chamado “ajuste fiscal” elevar sua 
arrecadação, direcionando suas atenções 
para a tributação sobre as heranças e 
doações. Apesar das inúmeras críticas, e 
sem se preocupar com a atual imagem que 
já está demasiadamente desgastada, já está 
definido o projeto que eleva a taxação sobre 
as heranças em percentual muito superior ao 
atual, pois estima-se que a alíquota passe 
para 20%, com previsão para ser enviado ao 
Congresso ainda neste segundo semestre de 
2015.

A alíquota máxima da tributação 
sobre herança e doações prevista pela 
Constituição Federal é de 8%, sendo esta 
considerada uma das menores do mundo, 
isto porque, se comparada aos demais 
países, a alíquota média do imposto sobre 
heranças é em média 47%. Importante 
ressaltar que, a média da alíquota praticada 
nos estados brasileiros é de 3,86%. O Estado 
de São Paulo, por exemplo, aplica a alíquota 
de 4%.

No último dia 20 de agosto, o 
CONFAZ (Conselho Nacional de Política 
Fazendária), o qual, reúne os secretários 
estaduais de Fazenda, decidiu propor a 
elevação da alíquota do ITCM para até 20%.

A proposta sendo aprovada, este 
aumento valerá para o ano fiscal seguinte.

Diante disso, o empresário está 
no momento de analisar a viabilidade 
econômica para a elaboração de um 
projeto de Reorganização Patrimonial e de 
Planejamento Sucessório. 

Ao ser efetuada a sucessão do 
patrimônio aos herdeiros, ainda em vida, e 
desde que antes dessa possível e indigesta 
alteração nas alíquotas do imposto de 
herança, o empresário e/ou a família estará 
evitando que a majoração seja aplicada sobre 
a transferência do patrimônio no momento 
“causa mortis”, isto porque, aplicar-se-
ão as alíquotas vigentes no momento da 
transmissão dos bens.

Posto isto, são nítidas as vantagens da 
Reorganização Patrimonial e do Planejamento 
Sucessório, pois prepara a transmissão do 
patrimônio ainda em vida, evitando possíveis 
conflitos entre herdeiros, previne o aumento 
do imposto sobre herança, caso este venha 
a se confirmar, além de conferir uma melhor 
administração do patrimônio existente. 

A estruturação de um projeto deste, 
atrelado a sucessão familiar de forma correta 
e eficaz, passa pela utilização de holding´s 
familiares patrimoniais e/ou holding´s 
administrativa, mediante transferência de 
bens para a sociedade e posterior doação 
de quotas para os herdeiros, gravadas 
com cláusulas de incomunicabilidade, 
impenhorabilidade, inalienabilidade e 
reversão, sendo instituído a figura do usufruto 
vitalício. 

Não menos importante, existe ainda 
a possibilidade de utilização de mais alguns 
mecanismos jurídicos como testamentos, 
contratos de doação e regimes de casamento.

Posto isto e de acordo com as incertezas 
sobre a tributação do imposto de herança, a 
elaboração de um projeto de reorganização 
patrimonial e de planejamento sucessório é 
um dos pontos que todo o empresário deve 
se atentar, independentemente do valor de 
seu patrimônio, pois a “garfada” do imposto, 
caso se concretize o aumento do ITCMD, 
comprometerá parcela significativa do seu 
patrimônio.

Apenas a título de demonstração, em 
um patrimônio avaliado em R$ 2.000.000,00 
(dois milhões de reais), caso ocorra o 
aumento do imposto, teríamos a seguinte 
situação, levando-se em consideração o 
Estado de São Paulo:

a) ITCMD 4% = 80.000,00
(oitenta mil reais)
Patrimônio – ITCMD = R$ 1.920.000,00

b) ITCMD 20% = 400.000,00 
(quatrocentos mil reais)
Patrimônio – ITCMD = R$ 1.600.000,00

Como se pode verificar, a parcela do 
patrimônio existente sofreu grande redução, 
isto porque o ITCMD foi o grande responsável 
pela redução patrimonial.

Por fim, a Reorganização Patrimonial 
e o Planejamento Sucessório passa a ser 
uma questão de grande importância, pois 
se concretizando tal aumento, grande 
parcela do patrimônio familiar e empresarial 
existente será consumido pelo ITCMD.

Por Dr. Raphael Alonso
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PróPróximo Evento

A Lopes & Castelo Sociedade de Advogados em parceria com o Instituto Nacional de Estudos 
Tributários e Societários - INEST, promoverá o evento 

O objetivo da palestra é apresentar as vantagens e ferramentas para proteção 
patrimonial, bem como planejar e antecipar a sucessão do fundador nas empresas 
familiares ou não, demonstrando as possibilidades da realização do planejamento 
sucessório, evitando demandas e gastos futuros. É realizada a explanação do 
conteúdo conforme o tema abordado, de forma simples e objetiva, com termos de 
fácil entendimento, dando oportunidade para troca de informações por meio de 
um “bate-e-volta” dinâmico com perguntas e respostas. A reorganização societária 
traz vantagens do ponto de vista econômico, tributário, e de proteção patrimonial e 
tem por objetivo precípuo evitar o conflito entre herdeiros e permitir a continuidade 
e saúde da empresa.

O evento é destinado a empresários, executivos de empresas, gestores de empresas 
familiares, profissionais das áreas de controladoria, contabilidade e advogados.

Local: Espaço Paulista de Eventos

Endereço: Avenida Paulista, 807 - 17º Andar - Conjunto 1720 em São Paulo/SP 

                    (estacionamento Av. Paulista nº. 620 ou Alameda Santos, nº. 814).

Os interessados poderão solicitar sua inscrição gratuita pelo e-mail eventos@lopescastelo.adv.br ou pelo link AGENDE UMA VISITA 

no site www.lopescastelo.adv.br.

Dr. Luis Alexandre Oliveira Castelo - Advogado, fundador da Lopes & Castelo Sociedade 
de Advogados, graduado pela Universidade São Francisco, pós-graduando do curso de 
especialização "latu sensu" em Direito Empresarial e Societário pela PUC/SP, Pós 
Graduando no curso de LLM de Direito de Negócios pela UniFMU, experiência com 
contratos internacionais pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Membro da Ordem 
dos Advogados do Brasil, Secção de São Paulo, em 2011 foi agraciado com o título de 
Comendador da República Brasileira em comemoração aos 457 anos da Cidade de São 
Paulo, honraria concedida pela Academia Brasileira de Arte Cultura e História.

Membro Efetivo da Comissão de Direito Empresarial da OAB/SP
Membro Efetivo da Comissão de Direito Desportivo da OAB/SP
Diretor Jurídico do Instituto de Estudos Legislativos Brasileiros - IDELB
Diretor Jurídico do Jornal Notícias do Congresso Nacional
Presidente do Instituto Nacional de Estudos Societários e Tributários - INEST

REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA E PROTEÇÃO PATRIMONIAL 
POR MEIO DE ESTRUTURAS HOLDING´s

Palestrante:

Sobre a Palestra:

24
Setembro

DATA

19:00
Horas

PALESTRAPALESTRAPALESTRA

Realização: &
LOPES

CASTELO
SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

OAB/SP 11.452

Investimento:

Cortesia para clientes da Lopes & Castelo Sociedade de Advogados

Demais interessados: R$ 150,00

                    (estacionamento Av. Paulista nº. 620 ou Alameda Santos, nº. 814).

Investimento:

Cortesia para clientes da Lopes & Castelo Sociedade de Advogados

Demais interessados: R$ 150,00

Faça sua inscrição antecipadamente

PRÓXIMO EVENTO
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A Fazenda Pública Federal, Estadual 
e Municipal dispõe de metodologia 
própria para a cobrança de seus 

créditos tributários inscritos em Dívida Ativa 
que é a Execução Fiscal, procedimento este 
regulamentado pela Lei de Execução Fiscal - 
LEF nº 6.830/80, ocorre que, recentemente 
foi editada a Lei nº 13.043/2014 que 
trouxe importantes alterações à LEF, vez 
que possibilitou o oferecimento de seguro 
garantia e o equiparou ao depósito em 
dinheiro ou a fiança bancária quanto a sua 
confiabilidade.

A Circular SUSEP nº 477/2013, 
dispõe sobre o seguro garantia e estipula 
as condições padronizadas que devem 
ser cumpridas e, neste sentido trata-se de 
garantia certa e segura, porque mesmo que 
o contratante do seguro garantia não quite o 
pagamento do seguro, ocorrendo o sinistro 
a seguradora permanece responsável pelo 
cumprimento do seguro garantia, nos termos 
do artigo 11, § 1º:

“Art. 11 – O tomador é responsável pelo 
pagamento do prêmio à seguradora por 
todo o prazo de vigência.

§ 1º O seguro continuará em vigor mesmo 
quando o tomador não houve pagado o 
prêmio nas datas convencionadas.”

O Código de Processo Civil, em seu 
artigo 656, § 2, já permitia a substituição da 
penhora por seguro garantia, contudo, como 
a LEF possui natureza especial, somente 
poderiam ser aplicadas as normas do Código 
de Processo Civil em caráter subsidiário, 
mesmo que mais benéficas às partes, por 
esse motivo a regulamentação quanto à 
possibilidade de oferecimento de seguro 
garantia trouxe segurança aos contribuintes 
e ao credor no cumprimento da obrigação, 
ademais, trata-se de medida menos onerosa 
ao contribuinte do que o seguro fiança.

Importante destacar que o seguro 
garantia possui distintas vantagens em 
relação à fiança bancária, vez que seu custo 
é de aproximadamente 1/3 do valor anual 
da fiança bancária, a alíquota do IOF foi 
reduzida a zero, traz mais segurança para 
o cumprimento da obrigação tributária, não 
há comprometimento do limite de crédito 
dos contribuintes diante das instituições 
financeiras no alcance de financiamentos e 
capital de giro.

A Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional, antes mesmo da lei 
nº 13.043/2014, já havia permitido e 

regulamentado o oferecimento e a aceitação 
do seguro garantia nas execuções fiscais 
federais e no parcelamento administrativo 
dos débitos inscritos em dívida ativa, primeiro 
por meio da Portaria nº 1.153/2009 e, mais 
recentemente, pela Portaria nº 164/2014.

Desta forma, nas execuções fiscais 
o contribuinte para se defender e, não 
ficar a mercê de ter seus bens penhorados 
livremente pelo ente público, correndo o risco 
de haver penhora on-line, poderá escolher 
entre pagar, oferecer fiança bancária, 
nomear bens à penhora ou seguro garantia, 
ampliando desta forma, as possibilidades de 
oferecimento de garantia.

Acrescente-se também que o 
contribuinte no decorrer do processo poderá 
requerer a substituição dos bens penhorados 
ou da fiança bancária pelo seguro garantia, 
exceto se a garantia tiver sido em dinheiro.

Assim, podemos concluir que a 
permissão legal para que o contribuinte 
possa oferecer em garantia da execução 
fiscal o seguro garantia, ou mesmo, requerer 
a substituição dos bens penhorados pela 
mesma, traz uma possibilidade maior em 
época de crise para que o contribuinte de 
forma menos onerosa possa exercer seu 
direito a ampla defesa e o contraditório!

Por: Dra. Lilian Luciana Aparecida Sartori Maldonado

SEGURO GARANTIA NA 
EXECUÇÃO FISCAL


