
Recuperação Judicial de Empresas



- O que é a Recuperação Judicial?

- Documentação Contábil obrigatória

- Constatação Prévia

- Créditos sujeitos e Não Sujeitos

- Plano de Recuperação Judicial

Pontos Principais



Conceitos Elementares

Empresa
Atividade econômica
organizada para a
produção ou circulação
de bens e serviços

Empresário
Aquele que exerce a
empresa; seja pessoa física,
como empresário individual;
ou pessoa jurídica na forma
de sociedade.



Diretivas de Interpretação – Lei n. 11.101/2005

Artigo 47
A recuperação judicial tem por objetivo
viabilizar a superação da situação de crise
econômico-financeira do devedor, a fim de
permitir a manutenção da fonte produtora, do
emprego dos trabalhadores e dos interesses
dos credores, promovendo, assim, a
preservação da empresa, sua função social e o
estímulo à atividade econômica.

Princípios
- Função Social da Empresa

-Otimização dos ativos

-Solução Pelo Mercado

-Respeito às garantias e direito de propriedade

-Proteção aos trabalhadores



O que é?

- Procedimento de reestruturação da
atividade

- Natureza jurídica negocial
- Interesse coletivo/social
- Interferência mínima do Poder

Judiciário
- Manutenção da fonte produtora e

do emprego dos trabalhadores



Como se processa

- Pedido pelo devedor
- Constatação Prévia
- Deferimento do processamento
- Prazo para apresentação do Plano
- Aprovação ou rejeição do Plano pelos credores
- Rejeição = Falência
- Aprovação = Concessão



Créditos Sujeitos e Não Sujeitos

- Sujeitos: Todos os créditos constituídos até a data do pedido

- Não sujeitos: credores proprietários (art. 49, §3º); créditos 
fiscais; ACC’s; créditos constituídos após o pedido



Plano de Recuperação Judicial

- Discriminação pormenorizada dos meios de recuperação;
- Demonstração de viabilidade econômica;
- Laudo econômico-financeiro;
- Laudo de avaliação de bens e ativos



http://www.advempresarial.com.br/
https://www.google.com/maps/dir/-27.662742,-48.6788342/-27.5921655,-48.5545659/@-27.6258758,-48.6856074,12z/data=!3m1!4b1!4m4!4m3!1m1!4e1!1m0


Instrução do pedido

- Requisitos legais (artigo 48)
- Documentação de instrução:
- Balanço Patrimonial + DRE dos últimos 3 exercícios;
- Balancete e DRE com fechamento na data do pedido;
- Relatório de fluxo de caixa e projeção;
- Relação societária;
- Relação de credores com origem, endereço, natureza e regime de 
vencimentos;
- Relação de funcionários;
- Relação de bens dos sócios;
- Certidões de protesto e regularidade no registro público;
- Relação de processos
- Relatório detalhado do passivo fiscal
- Relação de bens integrantes do ativo não circulante



Constatação prévia

- Art. 51-A
- Verificação da regularidade da documentação 
inicial;
-Constatação das reais condições de 
funcionamento;
- Impossibilidade de análise sobre a viabilidade 
econômica


