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SOMOS O QUE FAZEMOS

SIM, NOS ORGULHAMOS 
DOS NOSSOS NÚMEROS

São

45
anos construindo uma trajetória 
inspirada em princípios éticos 
sólidos, na qualidade técnica de 
nossos profissionais e no 
contato próximo com nossos 
clientes. Reputação de um dos 
principais escritórios do Brasil,
com mais de

750

ESCOLHEMOS UM 
FOCO: NEGÓCIOS

É nesse segmento que empregamos 
nosso potencial jurídico, buscando 
sempre soluções inovadoras, 
capazes de antecipar cenários e 
tornar negócios possíveis.

Trabalhamos para oferecer 
soluções jurídicas 
inteligentes, que contribuam 
para o crescimento dos 
negócios de nossos clientes 
e transformem realidades.

EM OUTRAS
PALAVRAS

SO
LU

ÇÕES

Integradas, que combinam 
competências nas diversas áreas do 
Direito. Somam conhecimento 
minucioso das leis a um entendimento 
profundo de negócio e vão além de 
resolver problemas, criando e 
preservando valor para as empresas.

colaboradores



Nosso capital humano nos qualifica e 
prepara para atender grandes empresas 
brasileiras e grupos multinacionais. 
Buscamos relações de parceria, que se 
constrõem com a proximidade do dia a 
dia, a empatia e o comprometimento que 
temos com os nossos clientes e 
colaboradores.

ATENDEMOS 8 DOS 10 MAIORES 
GRUPOS BRASILEIROS*

POR ACREDITARMOS QUE EXCELÊNCIA É O 
RESULTADO DE MUITO TRABALHO E DEDICAÇÃO, 
somos reconhecidos pelas principais publicações do Direito 
e recebemos alguns dos mais importantes prêmios do 
setor no Brasil e no mundo. 

INVESTIMOS NA VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE,
com o nosso programa de atração, treinamento, 
desenvolvimento e retenção de talentos. Temos um Comitê 
de Responsabilidade Social e Pro bono que planeja ações 
em apoio a diversos projetos sociais e culturais.

PRÁTICAS

∙ Ambiental

∙ Aviação e navegação

∙ Bancário, seguros
e financeiro

∙ Compliance e
integridade

∙ Concorrencial 
e antitruste

∙ Contencioso, 
arbitragem e 
solução de disputas

∙ Contratos e 
negociações 
complexas

∙ Direito público 
e regulatório

∙ Financiamento 
de projetos e 
infraestrutura

INDÚSTRIAS

∙ Agronegócio

∙ Automotivo

∙ Construção

∙ Educação

∙ Energia

∙ Life sciences

∙ Mineração

∙ Papel e celulose

∙ Petróleo e gás

∙ Química e 
petroquímica

∙ Serviços financeiros

∙ Tecnologia

∙ Telecomunicações

∙ Varejo e consumo

∙ Gerenciamento 

∙ de crises

∙ Imobiliário

∙ Mercado de capitais

∙ Mídia, esportes e 
entretenimento

∙ M&A e private equity

∙ Planejamento 
sucessório

∙ Previdenciário

∙ Propriedade 
intelectual

∙ Reestruturação e 
insolvência

∙ Societário

∙ Special desks

∙ Trabalhista

∙ Tributário

(*) Segundo anuários das revistas Exame, Valor1000 e Estadão Empresas Mais



Potencial Insolvência   vs.    Recuperação Judicial   vs.    Falência
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DISTRESS M&A

 Operações de aquisição 
de empresas ou ativos 
de empresas em 
dificuldade financeira

 Intensificação da crise no 
Brasil nos últimos anos

• Mudança na referência de 
valor das empresas
- Desvalorização do real
- Escassez de crédito
- Alta taxa de juros

 Aumento de investimentos 
em Distressed assets/ 
forma de captação de 
recursos para grupos com 
ativos em Distress



OPORTUNIDADES NA AQUISIÇÃO

PARA O 
INVESTIDOR

• Maior atratividade dos ativos (preços 
convidativos)

• Possibilidade de ajuste de formas de 
pagamento diferenciadas

• Crescimento do número de empresas em 
processo de recuperação judicial

- Mais de 700 operações em 2015 valendo-se 
do art. 60 da LF

• Possibilidade de influenciar a reestruturação a 
favor da venda

• Investimentos realizados empresas em crise 
no momento de baixa para tentar captar 
retornos relevantes 



OPORTUNIDADES NA AQUISIÇÃO

PARA A 
EMPRESA

• Alternativa para a superação da grave 
crise econômico-financeira

• Possibilidade de readequação do seu 
fluxo de recursos, capital de giro e 
reencontro com as oportunidades de 
retomada gradual de atividades



ALTERNATIVAS DE INVESTIMENTO 
EM DISTRESSED ASSETS

 Aquisição de bens e/ou 
direitos e Aquisição de 
Unidade Produtiva 
Isolada/estabelecimento 
(*M&A)

 Aquisição primária e 
secundária de 
ações/quotas (*M&A)

 Arrendamento e/ou 
aluguel de ativos

 Títulos conversíveis 
em ações

 Empréstimos e DIP 
financing (debtor-in-
possession financing ) 
[concessão de crédito 
após a RJ]



Potencial Insolvência   vs.    Recuperação Judicial   vs.    Falência

O PAPEL DA LEI 
DE FALÊNCIAS 
(11.101/05)



Falência

Recuperação Judicial (“RJ”)

Recuperação Extrajudicial

Reestruturação de Dívida

ENFRENTANDO A CRISE



CENÁRIO DAS EMPRESAS EM 
DIFICULDADE FINANCEIRA NO BRASIL

 Empresas em potencial insolvência 

• Empresas em falência (Lei 11.101/05)

 Empresas em recuperação judicial (Lei 11.101/05)



Potencial Insolvência   vs.    Recuperação Judicial   vs.    Falência

POTENCIAL 
INSOLVÊNCIA



POTENCIAL INSOLVÊNCIA

 Riscos de ineficácia do M&A

• Fraude contra credores (ação pauliana)

• Fraude à execução (art. 792 do CPC/15)

• Ineficácia na falência (art. 129 e 130 da LRF)



RISCOS DE INEFICÁCIA

FRAUDE CONTRA CREDORES (AÇÃO PAULIANA)

• Vendedor insolvente no 
fechamento da operação ou 
torna-se insolvente em 
decorrência da operação

• Animus Fraudulento: 
- efetiva intenção de fraudar 

credores; OU
- ciência de que operação pode 

prejudicar credores

• Se a fraude a credores for 
caracterizada, operação poderá 
ser considerada relativamente 
ineficaz mediante ação pauliana 
a ser proposta por qualquer 
credor potencialmente 
prejudicado (prazo decadencial 
de 4 anos a contar do 
fechamento da operação)



RISCOS DE INEFICÁCIA

FRAUDE À EXECUÇÃO

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre 
o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a 
pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II -
quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma 
do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro 
ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo 
da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; 
V - nos demais casos expressos em lei.

§ 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente.

§ 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de 
provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões 
pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.



RISCOS DE INEFICÁCIA

INEFICÁCIA NA FALÊNCIA (ART. 129 E 130 DA LRF)

• Fechamento da aquisição 
realizado antes de ajuizamento 
de RJ ou falência, porém o 
vendedor (ou seu controlador) 
tem sua falência decretada em 
momento posterior à venda.

• Retorno dos bens alienados à 
massa falida, em espécie, ou 
pelo valor de mercado, 
acrescido de perdas e danos. 
Volta ao status quo anterior.

• Comprador tem direito a reaver 
o preço na qualidade de credor 
quirografário (se de boa-fé, 
restituição em dinheiro).



POTENCIAL INSOLVÊNCIA

 Riscos de sucessão – contingências do vendedor

• Contingências trabalhistas

• Contingências fiscais

• Obrigações Cíveis (trespasse)

• Contingências Ambientais

• Contingências por atos de corrupção
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RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL



RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 As operações de Distress 
M&A apenas tornaram-se 
viáveis no país com a 
reforma da LF em 2005, 
que se assimilou ao 
Chapter 11 do US 
Bankrupcy Code, ao 
prever a possibilidade de 
empresas em dificuldade 
financeira entrarem em 
recuperação judicial

 A LF provê os mecanismos 
legais para a preservação 
do negócio em 
funcionamento, dando à 
empresa relativa liberdade 
na alienação dos seus 
ativos



RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 Venda livre de sucessão de responsabilidades (inclusive 
trabalhistas e fiscais)
• Elimina o risco significativo dos adquirentes do negócio serem 

responsabilizados pelas contingências
• Maior segurança jurídica na operação, que se torna menos 

propensa a questionamentos

Art. 60. Parágrafo único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não 
haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza 
tributária, observado o disposto no § 1o do art. 141 desta Lei.

Mudanças relevantes



RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de 
filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, 
observado o disposto no art. 142 desta Lei.

Mudanças relevantes

 O plano de recuperação judicial do devedor poderá estipular a 
alienação de unidades produtivas isoladas (UPI)

• UPI é um conceito jurídico indeterminado, mas entende-se que 
pode ser definido como: todo e qualquer conjunto de bens e/ou 
ativos, móveis ou imóveis, tangíveis ou intangíveis, 
representativos ou úteis à exploração da atividade empresarial.



RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Restrições importantes

 Há duas restrições importantes na Lei:

(i) Fiscalização da recuperanda pelo Administrador Judicial:

(ii)   Condições para alienação de bens do ativo não circulante:

Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar 
bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de 
ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.

Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros 
deveres que esta Lei lhe impõe:

II – na recuperação judicial:
a) fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial;



RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Outros interesses

 Estruturar o financiamento da empresa 
em dificuldade, podendo originar ganhos 
financeiros ou comando societário



RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Outros interesses

 Algumas  decisões 
judiciais das Cortes 
superiores são 
relevantes para atrair 
(ou não) investidores ao 
conferir maior ou menor 
segurança jurídica no 
mercado:

• Jurisprudência em 
relação à sucessão de 
passivos trabalhistas

“Assim, como vem decidindo esta Corte, o parágrafo único do art. 60 
da Lei nº 11.101/2005 é expresso no sentido de que o objeto da 
alienação, aprovada em plano de recuperação judicial, estará livre de 
qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações 
do devedor.” TST - ARR 876008820085040019 (TST)

• O eventual entendimento do STF sobre questões 
como: a terceirização, reflexos da guerra fiscal, etc.

• STJ, Súmula 554 pacificou o entendimento que a 
sucessão tributária abrange não apenas os tributos 
inadimplidos, como também todas as multas 
referentes a fatos geradores ocorridos até a data da 
sucessão

- Eleva mais os riscos financeiros numa transação 
dessa natureza (!)



Potencial Insolvência   vs.    Recuperação Judicial   vs.    Falência

O PROCESSO 
DE DISTRESS 
M&A E 
CUIDADOS



RISCOS

Insegurança jurídica, dado que o negócio 
pode sofrer questionamentos do 
administrador judicial ou por outros credores 
da companhia em RJ/falida. A inclusão do 
negócio no Plano de Recuperação Judicial 
tende a reduzir tal risco, pois conta com a 
anuência dos demais envolvidos.



O COMPRADOR DE DISTRESSED ASSETS

Responsabilidade dos 

administradores da compradora 

• dever de diligência – cuidado 

• dever de lealdade – agir no melhor 

interesse da companhia adquirente;

• informação, base legal, boa fé

• conhecer as decisões da empresa em 

distress e acompanhar as tomadas de 

decisão

Due diligence

• análise mais cuidadosa das situações de 

irregularidade em torno dos ativos e 

atos ou fatos prejudiciais à venda 

(inclusive inclusão e adequação da 

venda ao Plano e aprovação dos 

credores no âmbito da RJ / utilidade da 

transação  para fins de atingimento da 

meta de recuperação – art. 66);

• Verificação dos passivos existentes (há o 

risco do vendedor não indenizar)

• Estrutura da transação e continuidade 

do negócio adquirido de forma 

sustentável 



TIMING E CUIDADOS – RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Oportunidade para o comprador  Negociação (doc. não vinculante) 

 Doc. vinculante  redação do Plano incluindo a alienação + 

conhecimento do administrador judicial  aprovação e homologação do 

Plano  Contrato final  ou inicio do processo competitivo

• Possibilidade de assinatura do contrato antes com Previsão de 
condição para concretização do negócio (cond. Suspensiva) = trânsito 
em julgado da decisão homologatória do Plano.

• Venda direta (sem proc. Competitivo com vários candidatos) é mais 
arriscada (pode não ser o melhor negocio possível para a empresa

Dentro da RJ



TIMING E CUIDADOS – RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Autorização do Juiz para concretização da venda (utilidade 
para a companhia em RJ)/alinhamento com administrador

• Maior risco de questionamentos por parte de credores 

• Menos concorrentes 

• Venda direta mais arriscada ainda, pois não houve aprovação 
pela AGC (previsão de ratificação pela AGC)

• Possibilidade de cond. Suspensiva = trânsito em julgado da 
decisão que autoriza a venda

Antes da conclusão do Plano de RJ ou sem previsão no Plano



AQUISIÇÃO DE ATIVOS  NA FALÊNCIA

• Negociação com Administrador 
Judicial (e não diretamente com 
a companhia em recuperação)

• Diferentes interesses do 
Administrador e da companhia

• Tempo maior do que na RJ

• Dificilmente a venda é direta 
(obrigação do Administrador em 
fazer o melhor negócio demanda 
processo competitivo) / venda 
direta exige AGC e Juiz

• Preço (mesmo sendo Falência, 
administrador deve garantir 
melhor preço)



TIMING E CUIDADOS NA FALÊNCIA

• Interesse / oportunidade

• Negociação limitada com o 
Administrador  (administrador 
tem menor interesse e menor 
liberdade para negociar

• Edital (para processo 
competitivo) – chamamento 
dos interessados e condições 
da venda e do processo

• Homologação do resultado do 
processo competitivo 

• Contratos finais (elaboração ou 
assinatura) – pode ser elaborado 
antes com condição suspensiva



CLÁUSULAS DOS CONTRATOS EM DISTRESS M&A

• Condição suspensiva 

• Stalking Horse provisions (incentivo 
à compra)

 Right to top – cobrir a maior 
proposta (cobrir o maior lance se 
dentro de um range pré-
estabelecido)

 Right to Match – direito de 
preferência na aquisição igualando 
a maior proposta (o outro 
proponente tem direito de subir 
mais o lance e levar)

 Compensação de custos –
investidor pode compensar os 
custos do preço

 Break up fee – pagamento de 
valor no caso do negócio não se 
concretizar (pelo investidor 
interessado ou a companhia)

• Representações e Garantias / 
Indenização

• Garantia



OUTRAS ESTRUTURAS DE AQUISIÇÃO

Subscrição (aumento de 
capital) [ex. Eneva / MPX 
Engenharia]

Sucessão integral dos passivos

Fortalece estrutura de capital e 
reduz endividamento 

Desnecessária a aprovação dos 
credores

Aquisição de companhia 
operacional (ativos e licenças)

Plano deve mencionar se é meio de 
recuperação

Vencimento antecipado das 
dividas no caso de 
transferência de controle

Se constar do Plano, credores 
e acionistas devem ter 
interesse em que ocorra 
(dinheiro novo)/acionistas 
originais são diluídos (dir. 
preferência – 2 julgados CVM 
2016)

Due diligence deve considerar 
a sucessão integral / avaliação 
precisa



OUTRAS ESTRUTURAS DE AQUISIÇÃO

CISÃO

(Art. 233 da Lei 
das Sociedades 
por Ações)

1. Regra Geral: companhia cindida e sociedades que 
absorverem parcelas do patrimônio cindido responderão 
solidariamente pelas obrigações da companhia cindida 
anteriores à cisão.

2. Disposição em Contrário: ato de cisão parcial pode estipular 
a não responsabilidade (sociedades que absorverem parcela 
cindida responderiam apenas pelas obrigações 
expressamente transferidas). Não aplicável a obrigações 
fiscais e trabalhistas

3. Oposição dos Credores: qualquer credor prejudicado pode 
se opor a estipulação de não solidariedade, no prazo de 90 
(noventa) dias a contar do ato de cisão. 1

SUCESSÃO NAS HIPÓTESES DE REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA



1. Incorporadora ou companhia decorrente da fusão sucedem 
as companhias anteriores em todos os seus direitos e 
obrigações (art. 227 e 228 da Lei de Sociedades por Ações)

2. Até 60 (sessenta) dias após a publicação dos atos 
societários, o credor prejudicado poderá pleitear 
judicialmente a anulação da operação (art. 232 da Lei de 
Sociedades por Ações).

OUTRAS ESTRUTURAS DE AQUISIÇÃO

FUSÃO E 
INCORPO-
RAÇÃO

2

SUCESSÃO NAS HIPÓTESES DE REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA



Art. 4º da Lei Anticorrupção: Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na 
hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão 
societária.

§ 1o  Nas hipóteses de fusão e incorporação, a responsabilidade da sucessora será 
restrita à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado, até 
o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções 
previstas nesta Lei decorrentes de atos e fatos ocorridos antes da data da fusão ou 
incorporação, exceto no caso de simulação ou evidente intuito de fraude, devidamente 
comprovados.

§ 2o  As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no âmbito do respectivo 
contrato, as consorciadas serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos 
previstos nesta Lei, restringindo-se tal responsabilidade à obrigação de pagamento de 
multa e reparação integral do dano causado.

LEI ANTICORRUPÇÃO/ATIVOS DA LAVA JATO

SUCESSÃO DE RESPONSABILIDADE NA LEI ANTICORRUPÇÃO



O fato gerador da reponsabilidade solidária da controlada materializa-se 
no momento da infração ou da decisão que a reconhece/sanciona?

Assumindo que a responsabilidade solidária nasce contemporaneamente 
à infração, a transferência do controle sobre a subsidiária (antes ou 
depois de decisão reconhecendo a infração) desconstituiria tal 
solidariedade ou a empresa remanesceria corresponsável mesmo sob 
novo controlador?

A corresponsabilidade seria limitada aos ativos da empresa adquirida, ou 
diante da insuficiência destes poderia estender-se ao novo controlador?

LEI ANTICORRUPÇÃO/ATIVOS DA LAVA JATO

AUSÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO CONSOLIDADA SOBRE DISPOSITIVO DA LEI ANTICORRUPÇÃO

1

2

3
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