
PRINCIPAIS MODIFICAÇÕES DO PROJETO 
SUBSTITUTIVO DA ATUAL LEI 
11.101/2005 E A PERÍCIA PRÉVIA OU 
CONSTATAÇÃO PRÉVIA



A Recuperação Judicial é uma MORATÓRIA LEGAL, com o  
objetivo de viabilizar a superação do estado de crise 
econômico-financeira do devedor, com o intuito de 
PRESERVAR A EMPRESA.

TRATA-SE DE UMA SALVAGUARDA JURÍDICA!

A recuperação judicial apresenta-se como um somatório de providências de ordem econômico-
financeiras, econômico-produtivas, organizacionais e jurídicas, por meio das quais a capacidade 
produtiva de uma empresa possa, da melhor forma, ser reestruturada e aproveitada, alcançando 

uma rentabilidade autosustentável, superando, com isso, a situação de crise econômico-financeira 
em que se encontra seu titular – o empresário – permitindo a manutenção da fonte produtora, do 

emprego e a composição dos interesses dos credores. 
(CAMPINHO, Sérgio. Falência e recuperação de empresa: O novo regime da insolvência empresarial. Rio de Janeiro: Renovar, 2009)



EFEITOS IMEDIATOS DA RJ:

DEFERIMENTO DA RJ 
(PROCESSAMENTO)

• NOMEAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

• SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES POR 180 DIAS

• INÍCIO DO PRAZO DE 60 DIAS PARA APRESENTAÇÃO 
DE PLANO DE PAGAMENTO

PERÍCIA PRÉVIA?



PL 10.220/2018



LEI 11.101/2005 

Art. 1o Esta Lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência 
do empresário e da sociedade empresária, doravante referidos simplesmente como 
devedor.

Art. 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.



LEI 11.101/2005 

Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:
I – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-

financeira;
II – as 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;
III – a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a 

indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua 
origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação 
pendente;



LEI 11.101/2005 

Art. 51. (continuação)
IV – a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e 

outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores 
pendentes de pagamento;

V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as 
atas de nomeação dos atuais administradores;

VI – a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor;
VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de 

qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas 
instituições financeiras;

VIII – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas 
onde possui filial;



LEI 11.101/2005 

Art. 51. (continuação)
IX – a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em que este figure como parte, inclusive as 

de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados.
§ 1o Os documentos de escrituração contábil e demais relatórios auxiliares, na forma e no suporte 

previstos em lei, permanecerão à disposição do juízo, do administrador judicial e, mediante autorização 
judicial, de qualquer interessado.

§ 2o Com relação à exigência prevista no inciso II do caput deste artigo, as microempresas e empresas de 
pequeno porte poderão apresentar livros e escrituração contábil simplificados nos termos da legislação 
específica.

§ 3o O juiz poderá determinar o depósito em cartório dos documentos a que se referem os §§ 1o e 2o deste 
artigo ou de cópia destes.



LEI 11.101/2005 

Art. 53. O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 
(sessenta) dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, sob pena de 
convolação em falência, e deverá conter:

I – discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a ser empregados, conforme o art. 50 desta Lei, e 
seu resumo;

II – demonstração de sua viabilidade econômica; e
III – laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional 

legalmente habilitado ou empresa especializada.
       

Art. 55. Qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação judicial no prazo de 
30 (trinta) dias contado da publicação da relação de credores de que trata o § 2o do art. 7o desta Lei.

Art. 56. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a 
assembléia-geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação.



PRÉ-PERÍCIA ou PERÍCIA PRÉVIA CONTÁBIL 

Medida anterior ao (in)deferimento da Recuperação Judicial, inaugurada pela 1ª Vara de Falências e Recuperações 
Judiciais da Comarca de São Paulo/SP, sob titularidade do Juiz Dr. Daniel Carnio Costa

“Nesse momento (perícia prévia), eu não quero saber da viabilidade de uma empresa. Eu quero saber da inviabilidade. 
E o conceito negativo é fácil de constatar, tanto que determinamos prazo de cinco dias. (...) O perito é nomeado para 

fazer duas coisas: a conferência da documentação, se está completa e se reflete a realidade da empresa, e se a 
empresa funciona. Porque, às vezes, você vai conferir e não há estoque nenhum, não há cliente nenhum. É por isso que 

as perícias são feitas de surpresa. O perito chega na empresa sem avisar. É para constatar a real situação. Nós já nos 
deparamos até com casos de fraude. Se não existisse a perícia, teriam sido aceitos e prejudicado muitas pessoas.” 

(Daniel Carnio Costa, entrevista para o site Valor Econômico em abril/2016)               

“Evita jogar nas costas da Sociedade e dos credores o peso de todo um processo de Recuperação natimorto, que não 
tem a menor condição de prosperar.” 

(Daniel Carnio Costa, entrevista para o site Consultor Jurídico em 19/03/2016)



CONSTATAÇÃO PRÉVIA

“Constatação sumária determinada pelo magistrado antes da decisão de deferimento do 
processamento da recuperação judicial, com a finalidade de averiguar a regularidade da 
documentação técnica que acompanha a petição inicial, bem como as reais condições de 

funcionamento da empresa requerente.”  

“Trata-se de uma providência que visa garantir a aplicação regular e efetiva da recuperação judicial em 
defesa dos interesses público, social e dos credores. A providência judicial não decorre de lei, mas da 

interpretação ampliada dos arts. 47 e 52 da Lei 11.101/2005.”

(Daniel Carnio Costa, livro publicado em 2019)



CONSTATAÇÃO PRÉVIA

Por meio da Portaria n. 13 de 15/09/2015, NANCY ANDRIGHI, Corregedora Nacional de Justiça e Ministra do STJ, 
instituiu o Programa Nacional de Modernização da Administração das Varas Especializadas de Falência e 

Recuperação Judicial.

Como parte desse programa, a Corregedoria Nacional de Justiça determinou inspeções para verificar o 
funcionamento de Varas Especializadas Empresariais nas comarcas de Campo Grande/MS, Florianópolis/SC, Vitória/
ES, Belo Horizonte/MG e Fortaleza/CE, com trabalhos conduzidos pelos juízes José Luiz Leite Lindote (Mato Grosso) 

e Daniel Carnio Costa (São Paulo).

Tais inspeções geram RELATÓRIOS, com DETERMINAÇÕES ao ente inspecionado, cumprindo citar, 
exemplificativamente, um dos itens constantes do documento referente a Vitória/ES: “e) necessidade de instituição 
de perícia prévia ao deferimento do processamento da recuperação judicial, visando verificar se a documentação 

apresentada nos autos está de acordo com os livros contábeis da empresa, bem como se a empresa está em 
atividade, como pressuposto lógico e processual para existência da ação;”



CONSTATAÇÃO PRÉVIA

RECOMENDAÇÃO CNJ N. 57, DE 22 DE OUTUBRO DE 2019. 
Recomenda aos magistrados responsáveis pelo processamento e julgamento dos processos de recuperação 

empresarial a adoção de procedimentos prévios ao exame do feito, e dá outras providências.
 

Art. 1o Recomendar a todos os magistrados responsáveis pelo processamento e julgamento dos processos de 
recuperação empresarial, em varas especializadas ou não, que determinem a constatação das reais condições de 

funcionamento da empresa requerente, bem como a verificação da completude e da regularidade da documentação 
apresentada pela devedora/requerente, previamente ao deferimento do processamento da recuperação 

empresarial, com observância do procedimento estabelecido nesta Recomendação.
 

Art. 2o Logo após a distribuição do pedido de recuperação empresarial, poderá o magistrado nomear um profissional 
de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade para promover a constatação das reais condições de 

funcionamento da empresa requerente e a análise da regularidade e da completude da documentação apresentada 
juntamente com a petição inicial.

 
Parágrafo único. A remuneração do profissional deverá ser arbitrada posteriormente à apresentação do laudo, 

observada a complexidade do trabalho desenvolvido.
 



MSR - MODELO DE SUFICIÊNCIA RECUPERACIONAL

MSR – Modelo de Suficiência Recuperacional  (Daniel Carnio Costa e Eliza Fazan)
(questões a serem respondidas pelo perito, com opções de sinalizar “Não Concordo” – 0 pontos –, “Concordo 

Parcialmente” – 5 pontos – ou “Concordo” – 10 pontos –)

3 Matrizes

1ª Matriz – Dimensões do art. 47 da LEI / Manutenção do emprego / Função social e estímulo à atividade econômica / 
Interesse dos credores

 (12 questões)

2ª Matriz – Requisitos essenciais ao pedido
(5 questões)

3ª Matriz – Documentação que acompanha o pedido inicial
(13 questões)



CONSIDERAÇÕES FINAIS

“Uma empresa sem C ontabilidade é uma entidade:

- sem memória;

- sem identidade; 

- sem as mínimas condições de planejamento de seu crescimento; e 

- em risco, favorecendo complicações futuras em casos de falência, demandas trabalhistas e separação de sociedade.”

(Fonte: Ângelo Mori Machado, contador, empresário e diretor da Gerencial Consultoria e Auditoria – em entrevista para www.administradores.com.br)

Em meio a esse contexto, surgem inegáveis NOVAS OPORTUNIDADES/DEMANDAS aos profissionais da área da 
Contabilidade.

Tendências como a abordada neste encontro apenas endossam a convicção quanto ao fundamental papel que a 
COLABORAÇÃO MULTIDISCIPLINAR desempenha na construção das melhores soluções aos desafios cotidianos do 

universo empresarial, convidando-nos a buscar e estimular convergências profícuas de saberes em cocriação.   



AGRADECEMOS! 

FICAMOS À DISPOSIÇÃO!

GABRIELE CHIMELO
gabriele@scaadvocacia.com.br

EDUARDO COLLET GRANGEIRO
eduardo@scaadvocacia.com.br
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