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Ao contrário do esperado, os 
pedidos de recuperação judicial 
(RJ) e falências registraram que-
da no período da pandemia. Em 
2020, as solicitações de RJ foram 
15% menores em relação a 2019. 
Os requerimentos de falências 
caíram 31,4% no primeiro ano 
de propagação da Covid-19. Em 
2021, a tendência de baixa pros-
seguiu. No acumulado do ano 
passado, o número de pedidos de 
recuperação judicial de empresas 
apresentou queda de 24,4% frente 
a 2020. Também houve diminui-
ção de 2,3% nos requerimentos de 
falência no comparativo do perío-
do de janeiro a dezembro de 2020 
com 2021.

Entre os motivos para essa de-
saceleração, conforme especialis-
tas, está o advento da nova Lei de 
Recuperação Judicial e Falências 
(Lei nº 14.112/20), que entrou em 
vigor em janeiro de 2021 e refor-
mou a Lei nº 11.101/05, trazendo 

diferentes tipos de flexibilizações 
e alternativas de negociação.

A nova legislação apresen-
ta novidades como a ampliação 
do prazo do parcelamento de dí-
vidas tributárias federais para até 
120 parcelas mensais; a possibi-
lidade dos credores apresentarem 
um plano de recuperação; a per-
missão de financiamento na fase 
de recuperação judicial; a viabi-
lidade de conciliação e mediação 
e a alternativa de prorrogação do 
chamado stay period, que é o pe-
ríodo de suspensão das ações con-
tra o devedor.

“As empresas que estão pas-
sando por crises precisam ser seg-
mentadas entre as que estão em 
situação de insolvência e as que 
têm condições de se recuperar, 
sendo que a Lei estabelece crité-
rios específicos para as duas si-
tuações. Dessa forma, organiza 
os processos, protegendo tanto a 
sociedade quanto as empresas”, 
contextualiza a contadora e espe-
cialista em perícia judicial e extra-
judicial Janaína Riegel.

Importante ressaltar que ape-
sar de ambas medidas estarem 
previstas no mesmo regimento, 
tratam-se de institutos diferentes. 
Na falência, a empresa ou empre-
sário devedor encerra completa-
mente suas atividades com o ob-
jetivo de que todos os seus bens 
e direitos sejam liquidados para 
que, com os valores obtidos, seja 
realizado o pagamento de todos 
os credores.

A recuperação judicial, por sua 
vez, é caracterizada pela reestrutu-
ração de dívidas em atraso e con-
tinuidades das atividades da com-
panhia, por meio de um processo 
judicial no qual o devedor é bene-
ficiado com um período de blinda-
gem contra ações, execuções e co-
branças ajuizadas contra ele.

“Resumidamente, podemos 
dizer que a diferença básica entre 
a recuperação judicial e a falência 
se dá na condição de a empresa se 
manter no mercado. Se esta tem 
mais condições de cumprir com 
seus objetivos sociais e econômi-
cos, o instituto da recuperação ju-

dicial será aplicado para auxiliá-la. 
Caso contrário, a falência se torna 
o melhor remédio”, sintetiza a es-
pecialista, que também é conse-
lheira do Conselho Regional de 
Contabilidade do Rio Grande do 
Sul (CRCRS).

Na falência, o processo se ini-
cia com a análise do pedido de 
falência ou com a convolação da 
recuperação judicial em falência, 
que ocorre quando o plano de RJ 
acaba não obtendo sucesso. Após, 
é proferida uma decisão decla-
ratória de quebra, que dentre as 
consequências está o afastamen-
to dos administradores ou a la-
cração da companhia. Posterior-
mente, passa-se para o momento 
de apuração dos ativos, verifica-
ção e confirmação do passivo. O 
processo então é encerrado com a 
liquidação dos ativos, venda dos 
bens arrecadados e com o paga-
mento dos credores.

Já na recuperação judicial, 
o empresário permanece no co-
mando da empresa e é exigido 
dele a elaboração de um plano de 

reestruturação das dívidas da or-
ganização, sujeito à aprovação pe-
los credores em uma assembleia. 
No plano, deve conter uma apre-
sentação dos meios que serão ado-
tados para a superação da crise, 
além de inúmeras possibilidades 
para a renegociação dos créditos, 
como concessão de prazos, perío-
dos de carência, deságio, escalo-
namento, alienação de ativos etc.

“Muitas empresas se aventu-
ram na recuperação judicial sem 
conhecer de fato a sua condição 
no mercado e a sua capacidade de 
geração de riqueza, se deparan-
do, muitas vezes, com a frustra-
ção. Por isso, é fundamental que 
antes de ingressarem com o pedi-
do, busquem o assessoramento de 
um profissional da área contábil e 
econômica, a fim de que, através 
de um estudo completo, verifique 
a melhor resposta para a solução 
da crise, que, em alguns casos, 
pode ser a sua retirada do merca-
do”, recomenda a contadora.
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