
RECUPERAÇÃO DE
EMPRESAS: 
ENTENDA O QUE É E 
SE ELA FUNCIONA PARA 
O SEU NEGÓCIO

Entenda o que é e se ela funciona
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A CRISE NO MERCADO
NACIONAL
Desde meados de março, quando foi

publicado o Decreto Legislativo n.º 6

declarando o estado de calamidade

pública em razão da

pandemia causada pela COVID-19, o

País vem enfrentando momento

extremamente delicado.

Empresas de todos os setores foram

afetadas em maior ou menor grau,

ocasionando verdadeira crise sistêmica.  
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82,2% do número de pedidos de
Recuperações Judiciais (RJ)

28,9% do número de pedidos de
Falência

Em junho de 2020 tivemos aumento de 



E AGORA?
AJUIZAMENTO DE AÇÕES PONTUAIS - ANÁLISE CASO A CASO 
NEGOCIAÇÕES E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL (RE)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL (RJ)WW
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PEDIDO DE AUTOFALÊNCIA



O QUE É?
Procedimento visando à homologação de

acordo coletivo firmado pelo devedor e seus

credores, podendo envolver todos ou

parcela deles. 

QUÓRUM DE APROVAÇÃO
Para que o Plano de Recuperação Extrajudicial

vincule todos os credores, é necessária a 

 aprovação de mais de 3/5  de todos os créditos

de cada espécie por ele abrangidos.

CRÉDITOS SUJEITOS
Todos, com exceção dos créditos tributários,

trabalhistas, provenientes de Adiantamento de

Contrato de Câmbio, com garantia fiduciária,

decorrente de arrendamento mercantil,

proveniente de compra e venda com reserva de

domínio ou com cláusula de irrevogabilidade. 

IMPUGNAÇÕES E HOMOLOGAÇÃO
Ajuizado o procedimento, os credores serão

comunicados pelo Devedor e mediante edital

publicado, podendo apresentar impugnações.

Inexistentes impugnações ou afastados seus

fundamentos, o juiz homologará o plano,

constituindo título executivo judicial. 

Recuperação Extrajudicial



RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Processo judicial  regulamentado pela Lei n.º 11.101/2005
que busca permitir a superação da crise econômico-financeira
do devedor (inclusive ME e EPP),  que fica mantido na
condução das atividades da empresa (via de regra) 
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Disponível para empresários ou sociedades empresárias,
incluindo produtores rurais (ressalvadas exceções),  que
não sejam falidos nem tenham ajuizado RJ nos últimos 5
anos 

Homologado o plano, este vincula todos os débitos
constituídos antes do pedido, ressalvados os tributários e
aqueles com garantia fiduciária,  decorrentes de
arrendamento mercantil ,  provenientes de compra e venda
com reserva de domínio ou com cláusula de irrevogabilidade.



PROCESSO DE RJ

Ajuizamento

A petição inicial deve

incluir as razões da crise,

as demonstrações

contábeis dos 3 últimos

exercícios e as

especialmente levantadas,

relação de credores, de

ações, de empregados, de

bens dos sócios e extratos

Deferimento do
processamento

A partir do deferimento do

processamento (análise

formal) começa a correr o stay

period, com suspensão das

ações (quantias líquidas) e

execuções contra o devedor

pelo prazo de 180 dias. 

Nomeação do administrador

judicial (AJ). 

Apresentação mensal das

contas

Apresentação do
Plano de
Recuperação (PRJ)

60 dias após o deferimento

do processamento da RJ, o

devedor apresentará plano

de recuperação,

acompanhado de laudo

econômico-financeiro e de

avaliação dos bens e ativos

do devedor

Assembleia
Geral de
Credores (AGC)

Havendo objeção por qualquer

credor, o PRJ será submetido à

AGC. 

Será aprovado o PRJ que

contar com a maioria simples

dos credores de cada classe e,

nos casos das Classe II e III, a

proposta deverá ser aprovada

por credores que representem

mais da metade do valor total

dos créditos presentes  



PROCESSO DE RJ

Apresentação
da CND

Inexistindo impugnações

ou aprovado o PRJ, o juiz

determinará que o devedor

apresente certidão

negativa de débitos

tributários (CND). A

exigibilidade da CND está

pendente de definição

jurisprudencial

Preenchidas as

formalidades legais, o juiz

concederá a recuperação

judicial

Devedor em
recuperação

O devedor permanecerá

em recuperação judicial

até que se cumpram todas

as obrigações previstas no

plano que vencerem até 2

anos depois da concessão

da recuperação judicial.

Seguirá sendo fiscalizado

pelo AJ. 

Havendo descumprimento,

a falência será decretada

Encerramento

Cumpridas as obrigações

que vencerem no prazo de

2 anos (que, na prática, é

postergado) o juiz

decretará por sentença o

encerramento da RJ. 

Deferimento da
Recuperação



CLASSE I

Créditos derivados da

legislação do trabalho

ou decorrentes de

acidentes de trabalho.

Pagamento total em

até 1 ano e de 5

salários mínimos em

até 30 dias

CLASSE II

Créditos com garantia

real

CLASSE III

Créditos

quirografários (que

não se encaixam nas

demais classes)

CLASSE IV

Créditos de titulares

de ME e EPP

Credores por Classe
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MINHA EMPRESA?

Nós te respondemos. 
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Medida de regularização da situação

de insolvência do devedor, permitindo

sua atuação conforme os ditames

legais e diminuindo os riscos de

atingimento do patrimônio das

pessoas físicas 



DÚVIDAS? 
FALE CONOSCO! WWW.AFI.ADV.BR



EQUIPE AFI
Direito Empresarial

Edson Isfer - Doutor em Direito pela UFPR; Mestre pela
PUC/SP; Professor da UFPR; Administrador Judicial;
Diretor do IAP; Integrante do Instituto de Direito
Recuperacional; Árbitro

Mayara Isfer - Mestre em Direito pela USP; Graduada
em Direito pela UFPR e em Ciências Contábeis pela
FIPECAFI; Diretora do Centro de Mulheres na
Reestruturação Empresarial e da ARBITAC Jovem

Maria Fernanda Peralta - Especialista em Direito
Empresarial; Graduada em Direito pela UFPR; Integrante
do Centro de Mulheres na Reestruturação Empresarial

Luan Saltori -  Graduado em Direito pela UFPR;
Integrante da Comissão de Direito Recuperacional da
OAB/PR


