
 

 

É possível prever  

É POSSÍVEL PREVER A IRRECUPERABILIDADE DE UMA EMPRESA? 
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GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES, LIDERANÇA E 

DECISÃO 
Avenida Prefeito Lothario Meissner, 632 – 

Jardim Botânico – Curitiba/PR 

“IMPACTOS DO CORONA VÍRUS 

Pedidos de falência sobem 30% em maio; de recuperação judicial, 69%” 

( Gazeta do Povo, 4 de junho de 2020) 

Atualmente, são noticiados diariamente  o 

encerramento das atividades de bares, 

restaurantes e indústrias em virtude do novo 

demais credores surge como alternativa para 

a manutenção das atividades empresariais o 

instituto da recuperação judicial.  

empresário a  buscar recursos no mercado 

para manter as atividades da sua empresa. 

Neste sentido, um dos principais instrumentos 

utilizados tem sido a contratação de 

empréstimos junto a instituições financeiras. 

Ocorre que, assim como em qualquer 

operação de crédito, restrições cadastrais não 

permitem novos empréstimos e neste cenário 

sem perspectiva somada a cobrança dos       

reestruturar as suas dívidas por meio dos 

benefícios deste instituto? Tal 

questionamento embasará toda a pesquisa e 

buscará verificar através da análise deste 

critério utilizado pelo judiciário se empresas 

que vieram a incorrer em falência mas 

usufruíram dos benefícios de renegociação 

teriam na época do pedido de recuperação 

sido consideradas como “recuperáveis”. 

coronavírus. A incerteza no que 

se refere ao prazo de duração da 

pandemia, bem como a 

descoberta da vacina obrigam os 

empresários a buscar soluções 

para adimplir com as suas 

obrigações. Ocorre que muitas 

das medidas apresentadas são 

paliativas, ou seja, obrigam o  

Nesta pesquisa acadêmica, a 

temática da recuperabilidade 

será desenvolvida uma vez que 

se trata do motivo para o 

processamento (ou não) do 

pedido de recuperação judicial. 

Conseguiria o juiz “prever” a 

partir da situação financeira 

atual a possibilidade da empresa 
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