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Caso Varig não cabe na Lei de Falências, dizem
especialistas
JANAINA LAGE
da Folha de S.Paulo, no Rio
Depois de um ano de recuperação judicial, a Varig ainda não conseguiu equacionar
seu principal problema: a necessidade de atrair um investidor interessado em financiála. Especialistas consultados pela Folha dizem que a situação da empresa é muito
peculiar e que a recuperação judicial não foi a melhor alternativa para viabilizar a
continuidade das operações.
A Varig aderiu à nova Lei de Falências no dia 17 de junho do ano passado.
Pressionada pelo pedido de retomada de aviões pela empresa de leasing ILFC, a
empresa buscou a recuperação judicial como forma de proteger seus ativos e ganhar
tempo para se reestruturar.
À época, a empresa ensaiava a venda de suas operações para a TAP, mas o imbróglio
com credores reduziu o interesse dos portugueses. Atualmente, a TAP voltou a
representar uma das principais alternativas de recuperação da Varig, em um consórcio
formado por TAP, Air Canada e Brookfield.
A empresa continua lutando na Justiça americana para estender o prazo que protege
as aeronaves de arresto. Apesar do agravamento da crise nos últimos meses, nenhum
credor pediu a falência da empresa.
A avaliação de especialistas é que a Varig não serve como parâmetro de eficácia da
nova Lei de Falências. "A complexidade do caso, o tamanho da empresa, o tempo que
se levou para buscar uma alternativa e o número de envolvidos fazem com que ela
seja um caso de exceção em qualquer lei", afirma Fábio Bartolozzi Astrauskas, sócio da
consultoria Siegen, especializada em recuperação judicial.
Astrauskas destaca que, mesmo que a companhia supere o impasse em relação ao
leilão de venda das operações domésticas e internacionais, ainda precisará
reestruturar suas atividades. "O leilão por si só não é suficiente para garantir que o
plano de recuperação foi totalmente contemplado", disse.
Venceu mas não levou
Os funcionários representados pelo TGV (Trabalhadores do Grupo Varig) venceram o
leilão de venda da Varig com a proposta de R$ 1,01 bilhão pela Varig Operações
(linhas domésticas e internacionais), mas têm dificuldade para provar a viabilidade da
proposta.
Um dos principais entraves citados por especialistas para o êxito da recuperação
judicial da Varig é o alto endividamento da companhia em tributos. As dívidas totais da
empresa somam R$ 7,9 bilhões, de acordo com seu último balanço publicado.
Segundo especialistas, a melhor saída seria a venda da empresa como um todo. A
hipótese de decretação da falência chegou a ser discutida, mas existem entraves
legais. De acordo com essa solução, a Varig seria vendida com a garantia de que o

novo comprador não precisaria arcar com as dívidas.
A lei de recuperação judicial prevê, no entanto, que a decretação de falência de
concessionárias de serviços públicos implica extinção da concessão.
"Para que essa hipótese tivesse sucesso, a Anac [Agência Nacional de Aviação Civil]
deveria repassar a concessão ao comprador e isso precisaria ser executado com
alguma rapidez. A Varig precisa funcionar "blindada" e sem dívidas", afirmou Thomas
Felsberg, especialista em falências e concordatas.
Especial

Confira a cobertura completa da crise da Varig
Comunicar erros

TENDÊNCIA

Teles
passam
por fusões
eESTUDO
aquisições
Renda da
em
todo o
classe
mundocai
média
46% em 6
anos
SP

Loja Daslu
nega dever
aluguel de
prédio

"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAFoAAAAUCAMAAAA6JN
QUEQEBA7OztISEivr6+ZmZlwn8+90+mwy+WhweClw+G2zufT4fCXutxmZmaGhoZZWVk
CAjF2exmmczI2+2FrtbP3+/W5PGMs9lzotB6ptObvd6Ut9uLsdi+vr4zMzMYGBi1tbUnJycA
AAAB6QAY+Iy0OwDId2EB6kQAADgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
6gDIcfAB6kQAADhDCAAAcfAAAADpAMAAAAEQAAAB6VYAAAKyNALYAAAAG
AmAACAEIAAAIAAAAAID4+ABQABh3ZSXpAABuSAEIAewAAADpAMAAAAEQAA
GPllGzQAAHdYAekB7EcAAEpWEABKAekAAADpAAD5SAEEABgAAAAY+UB7RgAB
dsN2w+ABR2hCS2sAygUAAAAAAAEAAAAwBcwFLJkAAAAABAAAAAAAAAAsmV
HnZUWQUAAAAY+oj5lAAwABh2v3kAAFT6iADIABgAGPoY+mBb4QAeAFxZBUgAA
WM76cADiABgAXFsY+mBCSwAAygUAAAA1jsAAAAUAAAAAAAA1jsAeJQUAd2UA
yhEY+iBvyQCgdr92yhLDyaFvaHZLdr/KBUJAp/WfHAAAAEAFM1lAcNadkQABAEAAA
AFwFM1kY+txZAADsBTMFM1gFSB763FlcABgAGPpccT36YABFAWcAXHEFQksAAM
wAXkBTUAGPpcYLIAAAAAAAAAAAAY+oj68AC8ABgAXGAY+uT7IAAwABgFM1k
AAEABAABAAAAGADMAAAAKAUBAAAAAAAAAAEAAQAAABgAAAAAAAQAA
AAAAAAAAAAAAAACvTN2KAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAAFiS0dEAmYLfGQAA
AXilP3YAAAHCSURBVDhP7ZPbUoNADIYzDaASoAq4hbTlUC0t7/+CJtmW0oPjjBdemR
APzHdSzQIvhp3W8ixBAgEnSAuJC5buS7J22eZfwSn9YSEUBClNow0wdgKd2rzt+0ycnigl4
RhHAO2IJpy5Et5Jxhbay5ny94W2TsXyZMdQtdTXAuue2gR3xG6T8kbTUp598QUMcY6S
7N0e0WyzfNAollnMyiSlVvWWU/0jE2svztB7GBRt/Dt0gbqjWKITn625Q3MzobMJHQRCi
oe+E4NEpMHF+jyZuofPoHZzQUegeosPQGRq9NEOnzDXdohOx3Sv6fIvmOn6ILopB0ccK
3nS3aBUN3e1maCN9dyADDhW6a3Rtx32D3oroD+TzCh0p+uV8jasZujoMTifZ5RoBNhOa
zNEFVrPkczO0L6CVmtLk631qPULDhM4NPeJ4NNuCdk4TEOMStdP9Blih7T+o01owW
c93wUmtUxJwTE2tay+zgnAIlnqyq96OF6uNRCr0c3QClr/7U7l5aNdWCL2nakVa+T4vude3
P4wv9G8nnOYkZkoAAAAASUVORK5CYII="" width=90 border=0>
MUNDO

Funeral de Pinochet será na terça-feira com honras militares
COTIDIANO

Queda de avião mata duas pessoas no DF
BRASIL

TRE-MG rejeita contas de Juvenil Alves

Digite produto
ou marca

Compare preços

PUBLICIDADE

CURSOS ON-LINE
Englishtown

Deutsche Welle

FGV Online

IMÓVEISEMPREGOSVEÍCULOS
Metro quadrado em Santana valoriza 53% em 4 anos
Veja os anúncios
Agora você pode fazer seus anúncios online

Receba em seu celular notícias em tempo real de economia
e política. Escolha abaixo uma das palavras-chave
sugeridas ou insira uma palavra personalizada.
Operadora:
Cel. (ex.: 1100000000):
Palavras sugeridas:
OU
Palavra personalizada:
Enviar

Copyright Folha O nline. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo desta págin
em qualquer m eio de com unicação, eletrônico ou im presso, sem autorização escrita da Folha O nline.

<"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQAAAAA3bvkkAAAACXBIWXMAAC4jA
CklEQVQIW2M4BgAAyADHShx/tgAAAABJRU5ErkJggg=="?url=" + url_encode( location.href ) +
"&ref="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQAAAAA3bvkkAAAACXBIWXMAA
CklEQVQIW2M4BgAAyADHShx/tgAAAABJRU5ErkJggg=="ts" width=1 border=0>

