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Proposta altera prazos em recuperação judicial

Por Laura Ignacio

O anteprojeto de lei elaborado pelo Ministério da Fazenda para alterar a Lei de Recuperação Judicial e Falências (nº 11.101,
de 2005) fixa prazos para tentar acelerar os processos das empresas e fazer com que os empresários possam voltar à ativa
mais rapidamente. Um deles é o tempo de até 180 dias para a venda de ativos na falência.

Segundo o corpo técnico da Fazenda, com a medida se espera que os processos de falência, que atualmente podem durar
mais de dez anos, cheguem a quatro anos, no máximo. "Consideramos que, quando a empresa entra em estado falimentar,
seu valor de mercado cai abruptamente", diz um dos técnicos do órgão.

Se o prazo não for cumprido, o administrador judicial da massa falida, que é nomeado pelo juiz, será penalizado. Ele
poderá até mesmo ser destituído de suas funções no processo.

"A medida pode ser positiva, se também forem criadas condições para os ativos serem vendidos em até 180 dias. A redução
da burocracia na avaliação da impugnação dos credores, por exemplo, cria a possibilidade de venda rápida dos ativos pelo
valor de mercado", afirma a advogada Juliana Bumachar, do Bumachar Advogados.

Para a recuperação judicial, a Fazenda quer reduzir o prazo de suspensão dos processos de cobrança (execuções) de 180
dias "improrrogáveis" para 120 dias. A medida é, por ora, malvista por especialistas da área porque o atual prazo de 180
dias tem sido normalmente prorrogado pelos juízes nas recuperações, por se mostrarem impraticáveis.

De acordo com o corpo técnico do Ministério da Fazenda, é possível reduzir esse prazo ao lhe conferir credibilidade. "Em
vez de 180 dias, colocaremos prazos menores que somam ao final 120 dias", afirma um dos técnicos da Fazenda. "Com
períodos intermediários haverá maior controle do processo, o que possibilitará o cumprimento de todos os prazos."

Para o advogado e presidente da Comissão de Estudos de Recuperação Judicial e Falência da seccional paulista da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB-SP), Luiz Antonio Caldeira Miretti, um prazo menor para a suspensão das execuções
prejudicará as empresas em recuperação judicial. "A empresa em recuperação judicial quase sempre não dá motivo para o
processo demorar. O problema é a quantidade de habilitações e impugnações de crédito", afirma.

Segundo Miretti, o controle do processo é feito pelo juiz, pelo devedor e pelos credores. "E, muitas vezes, ainda há
desnecessárias manifestações do Ministério Público, o que atrapalha a recuperação judicial", diz.


