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AspectosGerais 

- Para iniciar um pedido de recuperação, o legislador exigiu uma 

documentação bastante extensa do devedor. 

 

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: 
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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; 
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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; 
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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; 

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. 
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-Se a documentação estiver de acordo com as exigências legais 

o juiz irá deferir o processamento da recuperação. 
 

-Trata-se de uma decisão vinculada, pois não há possibilidade de  
indeferimento. 

 
-Parte mais importante da recuperação é o plano de recuperação  
que tem que ser apresentado no prazo de 60 dias da decisão que  
deferir o processamento da recuperação e vai conter a  
demonstração de como a empresa pretende ser recuperada. 
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- O plano deverá passar pelo crivo da Assembleia de credores e  
será aprovado quando obtiver o quórum deliberativo qualificado.  
Quando não atingir esse quórum, mas algo próximo a ele, o 
plano pode ser adotado. No primeiro caso, o plano aprovado  
pelos credores é simplesmente homologado pelo juiz. Já no  
segundo caso o juiz irá decidir se o plano será aprovado ou não. 

 
- A concessão da recuperação judicial obriga todos os credores  
anteriores ao pedido, mesmo os que não tenham aprovado o  
plano. 


