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O que a empresa deve fazer 
antes de entrar em RJ?

⬡ Aspectos jurídicos:
∙ Visão panorâmica da Recuperação 

Judicial e da Lei 11.101/2005.



Processo Judicial

• Não é um somente um 
processo de liquidação 
dos créditos

Negócio Judicial

• É um ambiente 
controlado e previsível 
de negociação

O QUE É A RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL



Viabilizar a superação da situação de crise
econômico-financeira do devedor

A manutenção da fonte produtora

A manutenção dos empregos do
trabalhadores

A manutenção dos interesses dos credores



Resultados Esperados

Preservação da 
Empresa

Função Social
Estímulo à 
Atividade 

Econômica



• A Recuperação Judicial é vocacionada para 

resolver crise econômico-financeira;

• Não é uma simples moratória, como ocorria com a 

Concordata;

• Embora crítica, a empresa precisa ser 

economicamente viável para o sucesso de uma 

RJ;



Preparação para a RJ

Estudo de 
Viabilidade

• Estudo Econômico

• Estudo 
Mercadológico

Quadro Simulado

• Planilha detalhada 
de credores por 
classe e montantes

Monitor de 
extraconcursalidade

• Art. 49, § 3º.



Classes de Credores

• Trabalhistas

• Alimentares

Classe 
1

• Garantia Real
Classe 

2

• Demais Credores
Classe 

3

• ME e EPP
Classe 

4



Fluxo Procedimental Básico

Petição inicial

Despacho de 
processamento

• Nomeação do 
Administrador Judicial

• Stay Period

5 DIAS



Fluxo Procedimental Básico

Edital art. 52, §1º

Primeira listagem do 
AJ

Manifestação 
Individual do Credor

• Habilitação

• Divergência

15 DIAS



Fluxo Procedimental Básico

Segunda 
listagem do 

AJ

Impugnação 
Judicial

45 DIAS 10 DIAS



Fluxo Procedimental Básico

Quadro 
Geral de 
Credores

Impugnação 
Judicial

5 DIAS 10 DIAS



Fluxo Procedimental Básico

Plano de 
Recuperação 

Judicial

Objeções ao 
Plano

60 DIAS 30 DIAS
Do edital de recebimento

do Plano de Recuperação.

***** LINHA PARALELA DE PRAZOS *****



Fluxo Procedimental Básico

Assembleia 
Geral de 
Credores

Aprovação do 
Plano

• Cram Down

• Aprovação ordinária

150 DIAS
Do Deferimento do processamento



Simulações de Fluxo 
de Caixa
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AILTON LEITE - AGO-2016

21
PASSIVO TOTAL

NÃO

RJ

SIM

RJ

PRAZO PAGTO 

DETERMINADO

PRAZOS PAGTOS 

NEGOCIÁVEIS

I

II, III

IV

FLUXO DE CAIXA SEM O PASSIVO RJ + PÓS CONCURSAL

ACRESCENTAR O PASSIVO RJ CLASSE I

ACRESCENTAR O PASSIVO RJ CLASSE II, III e IV

CREDOR EXTRACONCURSAL

Com alienação fiduciária

Arrendamento Mercantil

Com contrato com reserva de domínio

ACC –Adiantamento Contrato de Câmbio

Outros



Contabilidade

Edson Costa
ECosta@kpmg.com.br



O Papel do Contador na RJ
 Requisitos da petição inicial do Pedido de Recuperação Judicial

Demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido,

confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

a) balanço patrimonial;

b) demonstração de resultados acumulados;

c) demonstração do resultado desde o último exercício social;

d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção.

 Depois do protocolo da recuperação judicial

Balanço especial de verificação na data do protocolo.

 Durante o processo de Recuperação Judicial

Fornecer mensalmente os balancetes e demais documentos solicitados pelo administrador judicial.

Ou seja, é fundamental que a documentação contábil e os demais documentos exigidos por lei estejam em dia!



Responsabilidades do Contador

 O Código de Ética Profissional do Contador ou CEPC requer que o contabilista exerça a profissão com zelo, diligência e

honestidade, observada a legislação vigente...

 A Lei 11.101/05 também prevê a responsabilização penal nos casos de adulteração dos balanços ou de inutilização das

informações, com penas de até seis anos de reclusão. Como exemplos de condutas passíveis de punição podemos citar:

a. Atos de “contabilidade paralela”;

c. Uso do caixa da empresa para pagamento de despesas pessoais dos dirigentes;

d. Despesas lançadas sem suporte documental; dentre outros.

 Quando o contador age com imprudência, negligencia ou imperícia, além de estar sujeito a responsabilização penal,

prejudicar o processo de recuperação judicial, pois os credores, o juiz, ministério publico e demais envolvidos poderão

perder a confiança na empresa devedora, podendo então votar pela falência da mesma e/ou a saída do atual controlador da

empresa em RJ.



Principais Impactos Contábeis

Continuidade operacional e Divulgações relacionadas - CPC 26(R1)

Imposto diferido – CPC 32

Mensuração e classificação dos passivos financeiros – CPC 48

Reavaliação de vida últil dos bens do ativo Imobilizado - CPC 27

Redução ao valor recuperável de ativos (Impairment) - CPC 01

Provisão para reestruturação - CPC 25



Tecnologia
Você sabia que a Recuperação Judicial 
também exige dos profissionais, de 
todas as áreas da empresa,  
conhecimento de tecnologia (antes, 
durante e depois) ?

Lilian Primo Albuquerque
lilian.albuquerque@anefac.org.br



Da Transformação Digital à 
Indústria 4.0

A economia dos dados | Uma nova era 
a cada 25 anos:

1940 – Automação dos processos com 
o transistor

1971 – Microprocessador (Chip, PC)

1995 – Internet 

Hoje – Dados + IA, um alto nível 
cognitivo.

Revoluções

Indústria 1.0 - Era da produção 
em larga escala em fábricas
Indústria 2.0 - Era do aço e linhas 
de montagem 
Indústria 3.0 - Era da informação, 
automação e robótica 
Indústria 4.0 - Era da 'Internet das 
Coisas'



Por que agora? 





Novas 
Tecnologias:

- Disponíveis
- Acessíveis
- Competitivas





Compreender

Entendem linguagem, imagens, sons e outros dados 
não estruturados assim como os humanos

ações e tarefas que integram 
processos e workflows

Automatizar

Com habilidades para falar, ouvir e enxergar, 
interagem com os humanos de forma natural

Interagir

Aprender

Podem inferir, encontrar padrões e extrair 
insights e ideias em um mar de dados

Predizer



Humanos são 

excelentes em

• DILEMAS

• COMPAIXÃO

• SONHOS

• ABSTRAÇÃO

• IMAGINAÇÃO

• MORAL

• GENERALIZAÇÃO

Sistemas 

Cognitivos são 

excelentes em 

• SENSO COMUM 

(muitos pontos de vista)

• LINGUAGEM 

NATURAL

• LOCALIZAR 

CONHECIMENTO

• IDENTIFICAÇÃO DE 

PADRÕES

• APRENDIZAGEM DE 

MÁQUINA

• ELIMINAR 

VIESES

• PROVER UMA 

CAPACIDADE 

ILIMITADA



na



1º Chatbot de Tributação 
de Produtos



Desenvolvimento de um novo produto para a 
plataforma já existente de automação de 

processos judiciários.

Elaw Cognitive

• Realizar automações de forma cognitiva. 
• Analisar, confrontar, comparar e interpretar qualquer tipo de 

informação.
• Controlar e prever padrões e seus desvios. 
• Indicar tendências através de modelos preditivos.
• Agilidade no processamento de uma grande massa de dados.



Push - IA e Big Data aplicado na gestão de contratos e acordos, 

assim como encerramento.



Henrique Campos
henrique.campos@bdo.com.br

Auditoria



ASSUNTOS JURÍDICOS

1 2 3 4 5

PROTOCOLO DE 

PEDIDO DA RJ
. . .

. .

APROVAÇÃO DO 

PEDIDO DA RJ

APRESENTAÇÃO 

DO PLANO DE RJ

CUMPRIMENTO 

DO PLANO DE RJ

APROVAÇÃO DO 

PLANO DE RJ

SAIDA DA RJ

6

.



ASSUNTOS DE AUDITORIA

⬡ 1 – DIVULGAÇÃO DO PEDIDO DE RJ

⬡ 2 – APROVAÇÃO DO PLANO DE RJ

⬡ 3 – CONTABILIZAÇÃO DOS EFEITOS DA RJ

⬡ 4 – ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES

⬡ 5 – RELACIONAMENTO COM A ADM. E AJ



ASSUNTOS DE CONTROLES INTERNOS

⬡ 1 – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

⬡ 2 – LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados

⬡ 3 – MANTER OS CI ATUALIZADOS

⬡ 4 – SEGREGAÇÃO DE FUNÇÃO

⬡ 5 – ORGÃOS DE GOVERNANÇA



ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS

⬡ 1 – REFINANCIAMENTOS TRIBUTÁRIOS

⬡ 2 – GANHOS COM O DESCONTOS NAS DIVIDAS

⬡ 3 – APROPRIAÇÃO INDEBITA

⬡ 4 – MUDANÇA DE REGIME TRIBUTÁRIO

⬡ 5 – VENDA DAS UPIs



ASSUNTOS DE COMUNICAÇÃO

⬡ 1 – DCs, RA, PRESS RELEASE, ETC

⬡ 2 – NOTAS EXPLICATIVAS

⬡ 3 – COMUNICAÇÃO INTERNA

⬡ 4 – COMUNICAÇÃO COM A MIDIA (TIMING)

⬡ 5 – RELATÓRIOS MENSAIS: CONTÁBEIS OU 

GERENCIAIS (Auditados ou não auditados)

⬡ 6 – APOLICE DE SEGUROS



Guilherme Cavalieri
woods@uol.com.br

Recursos Humanos

Carlos Silva
csilva@abrhsp.org.br



A nossa convicção 
Está comprovado que, as empresas que estão se 
sobressaindo, vencendo desafios, superando crises, 
inovando continuamente os seus produtos e serviços, 
criando novas oportunidades de negócios, tendo 
resultados sempre melhores, se destacando como as 
melhores para se trabalhar.....

... são aquelas que já há tempo, perceberam que é no 
âmbito dos empregados que reside um dos seus maiores 
patrimônios, e, os tratam verdadeiramente como “Capital 
Intelectual” 



A nossa convicção (continuação)

Este “Capital Intelectual” – os empregados, conhecem a cultura da empresa, as 
pessoas com as quais se relacionam, a evolução dos produtos ou serviços 
prestados pela organização, as pesquisas em andamento, os maquinários, e, 
ferramentas que usam, as dificuldades, etc.

E como se faz isto: ouvindo-os, capacitando-os, desenvolvendo-os, dando 
condições adequadas de trabalho – segurança, ergonomia, remunerando-os 
adequadamente, cumprindo a legislação trabalhista, disponibilizando-lhes
líderes competentes e preparados, dando pouco ou quase nenhum trabalho 
aos representantes sindicais.

É indispensável que os empregados tenham oportunidades de, em relação 
ao seu trabalho, sugerir, o que for, em qualquer situação, e, até nos 
momentos difíceis.



Responsabilidades do RH
• Atuar ativamente em todos os temas que impactam Pessoas 

• Propor ações que reduzam os impactos, principalmente financeiros, aos Funcionários

• Monitorar o clima organizacional e propor intervenções caso necessário

• Treinamento da Liderança

• Criação de Indicadores que serão monitorados pelo comitê estratégico

• Manter cálculos de folha e encargos atualizados e disponíveis 

• Avaliar necessidade de ajustes no quadro de funcionários e revisão de benefícios

• Garantir que plano de comunicação seja eficaz e atinja seus propósitos

• Garantir a confidencialidade de todo trabalho

• Ser exemplo e ajudar a liderança na coerência de suas ações: festas, comemorações, 
troca de carro no momento da RJ é total incoerência 



Durante a RJ
• Participação ativa na reuniões do Comitê Estratégico

• Convocar e coordenar reuniões com todos stakeholders: funcionários, sindicato, 
comunidade, fornecedores e clientes.

• Prover programas de treinamento
 Liderança
 Educação Financeira para todos funcionários

• Avaliar os impactos do ponto de vista de Pessoas na alternativa da venda de 
uma Unidade de Produção Isolada(UPI).

• Encontros periódicos nos quais, os empregados falem, tragam ideias, escutem 
mensagens e APELOS (da empresa). 

• Identificar os empregados se engajem nos seus propósitos, programas e projetos, 
e, possam livremente se expressarem (comunicação franca e aberta)

• Assegurar que a liderança sinta-se prestigiada e engajada



O Crítico papel da liderança em todos os 
cenários

• Coordenar os esforços da força de trabalho quando os resultados financeiros estiverem 
insatisfatórios

• Propor alternativas para proteger emprego, o patrimônio e retomar mais rapidamente à 
normalidade. 

• Conhecer a Lei 11.101/2005 que trata da RJ.

• Estar apto para responder as seguinte perguntas:
 O que fazer no momento crítico? Como coordenar a força de trabalho para uma 

rápida retomada da normalidade? Como comunicar e transmitir segurança e 
tranquilidade? Como engajar cada trabalhador?

• Atentar para os sinais internos, como a falta de estoque, a queda da produção, a 
diminuição de jornadas extras, o atraso nos pagamentos, que necessitam ser 
comunicados aos trabalhadores

• Atentar para as redes de relacionamentos dos trabalhadores com fornecedores, bancos, 
etc. São fontes de informações que podem comprometer o clima organizacional



Fabiana Coelho
fabiana@dialoguscde.com.br

Comunicação





Afinal, o que é crise?



“Any issue, problem or disruption which                   

triggers negative stakeholder reactions that 

can impact the organization’s reputation, 

business and financial strength.”

"Qualquer questão, problema ou interrupção que desencadeie reações 

negativas de diversos públicos que possam afetar a reputação, os 

negócios e a força financeira da organização".

INSTITUTE FOR CRISIS MANAGEMENT 



CONSEQUÊNCIAS DE UMA CRISE

As consequências de uma crise   podem ter 

dimensões muito maiores    do que previsto 

caso a empresa não esteja preparada para 

enfrentá-la.  





Somente 14% das crises são súbitas     

(acidentes, desastres, acontecimentos 

inesperados).

86% são manifestações reprimidas de crises                  

ou de situações latentes, como é o caso da RJ.



RECUPERAÇÃO JUDICIAL





ASSUMA O CONTROLE 

DA SUA COMUNICAÇÃO!



Acionistas Clientes

Consumidores

Funcionários

Comunidades

Governos

Parceiros

Fornecedores

Imprensa

Redes 
Sociais

Concorrentes

Recuperação 

Judicial é uma crise 

que afetará todos    

os seus públicos!



COMO SE 
PREPARAR?



No caso de Recuperação Judicial        é 
fundamental ter conhecimentos básicos da 
Lei 11.101/05 para que                    a 
comunicação seja efetiva:

• Entendimento do que é a Lei

• O que está acontecendo na 
empresa naquele momento

• Quais são as perspectivas



Um plano estratégico pré-elaborado              é 
fundamental para a comunicação efetiva da 

empresa em RJ 



PASSO A PASSO

• Criação de um Comitê Estratégico                  e 
definição de responsabilidades

• Alinhamento com Comunicação,     Jurídico, 
Recursos Humanos, Finanças (RI), 
Compliance, TI e Segurança

• Atenção com a comunicação interna    para os 
funcionários = vazamento nas redes sociais e 
imprensa



• Mapeamento de riscos com identificação 
das vulnerabilidades da empresa: 
levantamento de situações já conhecidas 
com potencial de afetar a marca durante a 
RJ

• Mapa de todos os stakeholders (públicos 
internos e externos) X grau de impacto 
com a RJ

PASSO A PASSO



• Implantação do fluxo de informações:    define 
plano de ação e estratégias para atuação durante 
a RJ com foco em todos   os públicos

• Realização da Auditoria de Imagem 

• Monitoramento 24x7: imprensa e redes sociais

PASSO A PASSO



• Produção de materiais como 
posicionamentos, mensagens-chave,   
Perguntas e Respostas (Q&A)

• Elaboração de um Manual de Crise    que 
trará os principais pontos para          a 
administração da crise durante a RJ

PASSO A PASSO



• Treinamento dos porta-vozes que atuarão durante 
a RJ

• Simulação de War Room (Sala de Crise): 
possíveis situações mais sensíveis durante a RJ

PASSO A PASSO





Prepare seu coração!

• O nome da empresa vai aparecer

• As redes sociais vão dar o tom dos 
ataques e/ou defesas

• Porta-vozes precisam ter experiência, eles 
não serão poupados

• É preciso esclarecer com comunicados

• Jornalistas serão mais agressivos

• É relevante conceder entrevistas





Cinco regras importantes

• Confirme os fatos

• Aja rápido, reúna o Comitê Estratégico                      e 

tome as primeiras iniciativas 

• Utilize todas as ferramentas disponíveis para o 

gerenciamento da crise

• Avalie todos os cenários possíveis e se prepare     para 

o pior 

• Direcione as mensagens para a solução – o objetivo é a 

transparência das informações 



Dicas

• Controle-se e aja com calma

• Transmita confiança ao falar com todos 
os públicos (interno e externo)

• Seja clara/o e objetiva/o

• Passe somente informações corretas 

• Não minta 

Não acredite que possa atuar sozinha/o: 
peça ajuda!





ANEFAC 

ANEFAC

ANEFAC_Brasil

11 98714-0394

ANEFAC

ANEFAC

anefac.org.br educaanefac.org.br            revistaanefac.com            associados@anefac.org.br

Scaneie e tenha a ANEFAC 
na palma da sua mão

ulink.bio/anefac

Agradecemos 
sua 

participação!


