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Imagino que muitas dúvidas devem ter surgido 
em sua vida durante o momento de pandemia, 
principalmente se você é empresário e precisou 
se adequar ao novo tempo que todos vivemos. 
Por isso, resolvi divulgar algumas das principais 

perguntas que ouvi de meus clientes nesse período e 
que com certeza já passaram por sua mente. 

Quais as demandas da advocacia empresarial, neste 
momento de pandemia? 

As empresas passaram por expressivas mudanças 
neste período, sendo a redução de despesas funda-
mental para enfrentar a queda de faturamento. Nenhum 
planejamento seria capaz de prever a crise que estamos 
vivendo. Com a possibilidade de suspender-se o 
contrato de trabalho, as demandas voltaram-se às ques-
tões juridicamente relacionadas ao fluxo de caixa das 
empresas. 
Em quais pontos a área jurídica está relacionada à 
área financeira das empresas?

Esta relação sempre existiu, mas numa crise como a 
qual estamos passando, ela cresce exponencialmente, 
porque há necessidade de rever-se a maioria dos 
contratos existentes. Somos a favor dos acordos, desde 
que razoáveis, e para ter esta noção de razoabilidade é 
necessário uma assessoria jurídica eficiente, capaz de 
demonstrar com clareza as consequências de cada ato 
praticado pela empresa e seus administradores.
E neste contexto, quais tem sido as maiores solicita-
ções das empresas?

Repactuação de contratos, medidas judiciais rela-
cionadas a documentação necessária à concessão 
de crédito e venda de ativos. Para as empresas 
mais atingidas pela crise, as ações necessárias para 
melhor enfrentar os eventuais processos de cobrança 
(execução). 
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Qual a melhor forma das empresas enfrentarem as 
cobranças?

O credor, em um processo de execução, possui uma extensa 
gama de instrumentos on line, os quais bloqueiam as contas e 
aplicações financeiras (Bacenjud), veículos (Renajud) e imóveis 
(CNIB). Desta forma, embora importante a boa defesa, um 
número elevado de execuções torna difícil a administração da 
empresa.
E nesta situação de muitos processos de cobrança, qual o 
remédio mais adequado? 

Neste caso, o remédio legal da recuperação judicial, pois 
uma vez deferido seu processamento, todos os processos de 
execução ficam suspensos pelo prazo de 180 dias.
E como fica na recuperação judicial o pagamento das 
dívidas? 

Os credores são divididos por classes, variando os prazos de 
pagamento. O ponto fundamental é a aprovação do plano de 
recuperação e em segundo lugar o cumprimento deste plano. 
Além disso, os prazos de pagamento variam conforme o valor da 
dívida e dependem de aprovação na assembléia de credores.
Como é a correção da dívida?

Normalmente sofre deságio, ou seja, postula-se no plano 
de recuperação redução do valor original devido, e indexada 
ao índice compatível com a inflação. Juros, quando pactuados, 
baixíssimos. 
Você não acha que a recuperação judicial deixa a empresa 
mal vista?

Não, porque ela é reflexo de uma situação já existente, a qual 
seja a dificuldade da empresa em honrar seus compromissos. 
Neste momento, o problema de fluxo de caixa é normal e nada 
tem haver com erro na administração da empresa. O importante 
é a sobrevivência do negócio, a qual permite a manutenção de 
empregos. Além disso, empresas que não esperam a situação 
deteriorar-se demais costumam voltar à normalidade. ■

ADVOCACIA

PANDEMIA


