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Recuperação judicial - nossa abordagem
 
Relacionamento com os agentes do processo

Compreender o comportamento e a reação dos diversos agentes 
em um processo de recuperação judicial é vital para atender aos 
diversos interesses. 

Em litígios nos quais atua como administrador judicial, a PwC 
une a experiência de sua equipe de especialistas e recursos 
tecnológicos para exercer com transparência e efetividade seu 
papel de auxiliar do processo.

Trabalhamos para manter a comunicação fluida entre os credores 
e a recuperanda, viabilizando o compartilhamento de documentos 
e informações por meio de uma plataforma exclusiva, o que 
contribui para criar um ambiente propício à negociação.

Também auxiliamos os entes jurídicos com pareceres e 
jurisprudência pertinente ao caso e estimulamos os credores a se 
reunir em assembleia ou comitês para que os questionamentos e 
dúvidas sejam rapidamente solucionados.

Todos os nossos esforços convergem para o objetivo maior de 
entregar resultados com responsabilidade, autenticidade  
e celeridade.
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Recuperação judicial - nossa abordagem
 
Gestão estratégica e integrada do processo

Desde a distribuição do pedido à realização da assembleia geral 
de credores, exercemos uma gestão estratégica e integrada 
do processo, com uma série de ações que visam permitir a 
comunicação clara entre as partes e agilizar o andamento da 
recuperação judicial. Conheça o nosso planejamento para cada 
aspecto do processo.

Distribuição do pedido

• Constatação das condições de funcionamento e regularidade 
da documentação apresentada na inicial (arts. 48 e 51)

• Avaliação das demonstrações financeiras da requerente e da 
situação econômico-financeira

Credores

• Comunicação aos credores por meio de plataforma tecnológica 
(acesso à base de dados de contatos da recuperanda)

• Disponibilização de canais de contato (0800, site do projeto, 
acesso à plataforma de comunicação e troca de documentos) 
com análise de dados por volumetria

• Disponibilização de modelos de procuração e de distribuição de 
divergências e impugnações
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Recuperação judicial - nossa abordagem
 
Gestão estratégica e integrada do processo

Mantemos uma gestão qualificada e independente com foco no 
resultado em todas nossas interações com o Judiciário. Nossa 
análise de crédito é feita por uma equipe multidisciplinar altamente 
qualificada e reconhecida por sua excelência técnica.

Judiciário

• Apoio estratégico para gestão eficiente e integrada do 
processo

• Elaboração de relatórios semanais de acompanhamento 
processual

• Gestão do cronograma de etapas do processo

Análise de crédito

• Uso de plataforma tecnológica exclusiva para compartilhamento 
de documentação entre credores, recuperanda e Judiciário

• Análise volumétrica (quantitativa e qualitativa) dos trabalhos em 
andamento

• Análise por amostragem para avaliação da posição dos credores

• Equipe multidisciplinar e com experiência jurisprudencial e 
financeira para compor os cálculos
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Recuperação judicial - nossa abordagem
 
Gestão estratégica e integrada do processo

Nossos relatórios contribuem para dar transparência ao processo 
e facilitam seu fluxo. Incentivamos os credores a se reunir para 
que seus questionamentos e dúvidas possam ser rapidamente 
solucionados, dando a eles o apoio necessário para a realização 
das assembleias.

Relatórios mensais de atividades

• Análise das informações do balanço, de demonstração do 
resultado do exercício (DRE) e fluxo de caixa

• Relatório de visitas realizadas periodicamente nas sedes e 
filiais das empresas

• Análise com aprofundamento técnico para apoiar decisões de 
venda de ativos, liberação de garantias e novação da dívida

• Relatórios pormenorizados sobre os pagamentos e 
cumprimentos das cláusulas do Plano de Recuperação Judicial 
(PRJ) homologado

Assembleia geral de credores (AGC)

• Recebimento das procurações por meio da plataforma 
tecnológica e acompanhamento processual

• Gestão para realizar a AGC com o fim de atender à 
necessidade do processo, estimulando o uso da mediação  
nas negociações

• Apoio ao Judiciário sobre as questões jurídicas pertinentes
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Nossa plataforma exclusiva

Temos uma plataforma exclusiva em nuvem para controlar processos, 
compartilhar informações entre as partes envolvidas de maneira ágil 
e transparente e fornecer dados de volumetria e gestão.

Com esse recurso, consolidamos em um único ambiente as 
informações necessárias para controlar e dar bom andamento 
à recuperação judicial, facilitando o cumprimento dos prazos 
estipulados.

A plataforma pode ser ajustada para atender às necessidades dos 
serviços e de fases específicas e tem como principais objetivos:

• Permitir a troca de documentos e informações para análise  
dos casos

• Possibilitar o envio de documentos com dados e informações 
dos credores e documentos de representação dos advogados 
dos credores

• Cadastrar dados bancários, entre outros dados 

• Controlar a execução dos prazos e cronograma do projeto

Tela da plataforma exclusiva da PwC
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Relatórios

Relatórios produzidos durante o processo de recuperação judicial:

• Relatório Mensal de Atividades (RMA) – Clique aqui para ver 
um exemplo.

• Relatório de Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial 
(PRJ) – Clique aqui para ver um exemplo.
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http://pdgrj.pwcaj.com.br/arquivos/27º RMA PDG.pdf
http://pdgrj.pwcaj.com.br/arquivos/7%C2%BA Relat%C3%B3rio de Cumprimento do Plano de Recupera%C3%A7%C3%A3o Judicial.pdf


Cases

Grupo PDG

• 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de  
São Paulo, SP

• Passivo de R$ 6,2 bilhões

• Setor imobiliário: 7 empresas e 505 SPEs

• Temas 
Patrimônio de afetação, securitizadora, audiências 
conciliatórias e mutirão de conciliação

• A PwC ajudou o Judiciário a embasar as discussões 
a respeito da sujeição ao processo da PDG 
Securitizadora e de empresas com patrimônio 
de afetação. Foram realizadas audiências com a 
participação de instituições financeiras e recuperandas, 
intermediação do Judiciário e apoio do administrador 
judicial. A conclusão das negociações levou à retirada 
do polo processual da PDG Securitizadora e das 
empresas com patrimônio  
de afetação. 

• Na fase administrativa, foram excluídos 6.500 credores 
oriundos das empresas com patrimônio de afetação. 
Foram também analisados 1.500 casos de ações em 
andamento e de distrato para verificar o devido trânsito 
em julgado ou formalização dos contratos. 

• A plataforma da PwC foi utilizada para facilitar o 
contato com os representantes de diferentes estados.

Site: http://pdgrj.pwcaj.com.br
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Grupo Eletrosom

• 2ª Vara Cível da Comarca de Monte Carmelo, MG

• Passivo de R$ 600 milhões

• Setor de varejo: 4 empresas

• Temas 
Empresa com atuação nacional em diversos estados e 
consolidação processual

• A recuperação judicial foi distribuída em Monte 
Carmelo (MG), em processo físico, mas as empresas 
têm operações em outros estados (Goiás, Bahia e 
Espírito Santo). Para atender os diversos credores, a 
PwC utilizou sua plataforma tecnológica, abrindo um 
canal de contato e transferência de documentos entre 
as partes. 

• Durante a assembleia geral de credores, a PwC abriu 
espaço para discussões entre os credores e alterações 
no Plano de Recuperação Judicial (PRJ). 

• Com base em relatórios mensais, que apresentavam 
as informações de cada entidade separadamente, foi 
possível subsidiar os recursos e discussões existentes 
no processo.

Cases

Site: http://eletrosomrj.pwcaj.com.br
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Grupo Vista Alegre

• 4ª Vara Cível da Comarca de Itapetininga, SP

• Passivo de R$ 850 milhões

• Setor agrícola: 2 empresas

• Temas 
Partes relacionadas, consolidação substancial e 
processual, e operações com garantias cruzadas e 
extraconcursais

• Janeiro 2021: concedida a recuperação judicial

• O grupo é composto por mais dez empresas, mas o 
pedido de recuperação judicial compreendeu duas: 
Agroindustrial Vista Alegre e Agrícola Almeida. A PwC 
mapeou as empresas e as transações entre partes 
relacionadas para compreender possíveis desvios 
de finalidade da operação ou de recursos. A análise 
também considerou uma seleção por amostragem de 
créditos relevantes. 

• Considerando o setor, foram analisados contratos 
financeiros de alta complexidade (operação 
sindicalizada, em guarda-chuva) e com garantias 
prestadas entre as empresas do grupo. 

• A PwC tomou o cuidado de resguardar o interesse 
dos credores, uma vez que a discussão sobre a 
consolidação substancial ou apenas processual ainda 
não havia sido pacificada no processo. Portanto, foi 
apresentada a relação de credores individualizada 
por recuperanda e consolidada, desconsiderando as 
duplicidades por solidariedade.

Cases 

Site: http://vistaalegrerj.pwcaj.com.br
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Grupo Bonasa

• Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência 
Civil e Litígios Empresariais do DF

• Passivo de R$ 400 milhões

• Setor avícola: 2 empresas

• Temas 
Arrendamento de UPI, aprovação de contrato em AGC 
e interpretação legal da essencialidade de contratos de 
fornecimento

• Como etapa de seu processo de reestruturação, 
as empresas solicitaram que fosse autorizado o 
arrendamento de suas principais plantas, com a 
possibilidade de compra dos ativos, caso cumpridas 
algumas obrigações pelas partes. Como o contrato de 
arrendamento previa uma possível venda de ativos, 
a PwC opinou que o documento fosse objeto de 
aprovação em assembleia geral de credores.

• Outro debate relevante foi sobre a essencialidade de 
contratos de fornecimento de energia parcialmente 
utilizada na operação das recuperandas. A PwC 
apresentou seu entendimento embasado na 
interpretação legal e jurisprudencial sobre o assunto 
para ajudar o juízo recuperacional a fundamentar a 
decisão proferida.

• Durante as análises das impugnações de crédito em 
fase judicial, houve entendimentos diversos entre a 
PwC e a contadoria do Ministério Público. Buscando 
evitar o prolongamento do embate, a PwC realizou 
audiência munida de cálculos, peças explicativas 
e jurisprudência para prestar esclarecimentos ao 
Ministério Publico.

Cases

Site: http://bonasaalimentosrj.pwcaj.com.br
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Perícia e arbitragem  
econômico-financeira

Atuamos como peritos em processos arbitrais e judiciais em 
diversas indústrias. Temos amplo conhecimento da Lei 14.112/2020 
e sobre processos de avaliação de empresas, fusão e aquisição 
(M&A), investigação, entre outros, o que nos capacita a atuar com 
celeridade, eficiência e transparência. Nossos serviços incluem:

• Avaliação de empresas em dissolução de sociedades, apuração 
de haveres e processos de fusão e aquisição

• Avaliação de atos de gestão/societários

• Interpretação e valoração de julgados arbitrais para liquidação  
e execução

• Valoração de ativos e passivos

• Análise de controvérsias econômico-financeiras em recuperações 
judiciais, extrajudiciais e falências

• Análise e quantificação de contingências

13PwC | Serviços de administração judicial e perícia
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Dissolução empresarial
Prestamos assessoria sobre diferentes métodos de dissolução, 
avaliamos riscos, apontamos como evitar os erros mais comuns e 
indicamos a melhor forma de planejar esse tipo de projeto. Fazemos 
a avaliação de cada uma das etapas, ações e custos necessários 
para o encerramento da organização. Atuamos desde a avaliação 
inicial – que inclui a averiguação da documentação, entre outras 
ações – até o desenho da estratégia e a elaboração do plano de 
dissolução, sua execução e gestão do contencioso.

14PwC | Serviços de administração judicial e perícia

Recuperação 
judicial

Perícia e 
arbitragem  
econômico-
financeira

Dissolução 
empresarial

Falência

Liquidação

Por que a PwC

Líderes PwC

https://www.pwc.com.br/pt/assessoria-transacoes/reestruturacao-e-recuperacao-de-negocios.html


Falência
Atuamos como administradores no processo de falência adotando 
visões coordenadas para avaliar, com rapidez e segurança, 
alternativas financeiras e estratégicas na geração de valor futuro. 
Temos abordagem, experiência e métodos que ajudam as partes a 
maximizar o valor recuperado.
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https://www.strategyand.pwc.com/br/pt/no-que-pensamos/transformacao-atraves-fusoes-aquisicoes.html
https://www.pwc.com.br/pt/assessoria-transacoes/reestruturacao-e-recuperacao-de-negocios.html


Liquidação
Apoiamos nossos clientes ao longo de todo o processo de 
liquidação. Nossos serviços incluem:

• Administração do fluxo de caixa e obrigações correntes 
necessárias ao encerramento das atividades

• Gerenciamento da representação das sociedades e entidades 
em ações judiciais e da formulação de acordos em sessão de 
conciliação

• Elaboração de relatório detalhado, incluindo desde o histórico da 
sociedade ou entidade até a sugestão sobre seu destino

• Levantamento e apresentação de relatórios de informações 
financeiras

• Elaboração de relação detalhada de credores

• Avaliação de ativos

• Partilha de ativos, com a realização de pagamento dos credores 
pelo crédito apurado e aprovado

• Encerramento da liquidação, com a convocação da assembleia 
geral de acionistas e apresentação do relatório de encerramento
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Por que a PwC

Quem somos

A PwC é parte de um network global de firmas com profissionais 
dedicados à prestação de serviços de qualidade em auditoria e 
asseguração, consultoria tributária e societária, consultoria de 
negócios e assessoria em transações. Estamos prontos para encarar 
qualquer desafio, independentemente do tamanho ou do segmento 
de atuação da sua empresa.

Equipe multidisciplinar

Nossa base de talentos multidisciplinar inclui administradores, 
contadores, economistas, atuários, entre outros especialistas, aptos 
a solucionar questões sensíveis e a ajudar nossos clientes em 
discussões comuns em processos de administração judicial e perícia.

Expertise de mercado e indústrias

Temos networking interno e global com amplo conhecimento  
de mercado e experiência em diferentes indústrias, o que  
nos permite oferecer a nossos clientes soluções mais eficazes  
e bem estruturadas.

Transformação digital

Para atender às demandas de nossos clientes por insights  
relevantes e respostas em tempo real, mergulhamos em  
uma jornada de transformação digital marcada por importantes 
investimentos em tecnologia e pela capacitação digital de todos  
os nossos profissionais.

Compromisso com diversidade e inclusão, meio 
ambiente e responsabilidade corporativa

Acreditamos que todos temos um papel a desempenhar na 
construção de um mundo mais justo e sustentável. Para isso, 
cultivamos hábitos que ajudam a reduzir o nosso impacto ambiental 
e promovemos um ambiente diverso, no qual a pluralidade de visões 
se torna um diferencial competitivo em prol da inovação.
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Líderes PwC

Leonardo  
Dell’Oso Pinheiro
Sócio e líder de Deals e  
Administrador Judicial
Tel: +55 (11) 99970 3010
leonardo.delloso@pwc.com

Leonardo é o sócio encarregado pela 
Plataforma de Negócios da PwC Brasil, 
que conta com c.250 profissionais 
multidisciplinares abrangendo todo o 
espectro das transações (fase de  
pré-transação, execução de negócios 
e integração pós-aquisição). Leonardo 
lidera diretamente uma equipe de c.150 
profissionais atuando nas soluções de 
consultoria em transações (Assessoria em 
M&A, Transaction Services, Valuation & 
Economics e Reestruturação  
de Negócios/Turnaround).

Leonardo ingressou na PwC em 1989 
no Escritório do Rio de Janeiro e, até 
2000, desenvolveu sua carreira no grupo 
de auditoria, atendendo principalmente 
empresas multinacionais e algumas das 
maiores empresas brasileiras nos setores 
de Mineração, Serviços em geral, Logística, 
Produtos Químicos, Automotivo, Produtos de 
Consumo, Tecnologia e Telecomunicações, 
Agronegócios etc. Leonardo foi admitido na 
sociedade da PwC em julho de 2004.

Com base em seu histórico e experiência 
em Negócios, Finanças e Contabilidade, 
desde julho de 2000 Leonardo atua na área 
de Deals, conduzindo projetos de consultoria 
em transações de Fusões & Aquisições e  
de reestruturações operacionais e  
financeiras (incluindo empresas em 
Recuperação Judicial). 

Leonardo é bacharel em Contabilidade 
pela Universidade Federal Fluminense 
(UFF – Rio de Janeiro) e é certificado como 
contador no Brasil pelo CRC - Conselho 
Regional de Contabilidade do Estado do 
Rio de Janeiro. Também concluiu seu MBA 
em Especialização em Administração na 
Fundação Getúlio Vargas (FGV – EAESP). 
Leonardo é membro da Câmara Americana 
de Comércio – AMCHAM e do Comitê de 
Finanças Corporativas do Instituto Brasileiro 
de Executivos de Finanças – IBEF.
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Mario Silva
Diretor – Corporate 
Finance & Recovery
Tel: +55 (11) 99631 8419
mario.silva@pwc.com

Há mais de 20 anos na PwC Brasil, Mario 
se juntou à equipe de finanças corporativas 
em 2015. Na prática de recuperação de 
empresas, tem atuado em projetos de 
insolvência, apoiando em processos judiciais 
e extrajudiciais, sendo o responsável 
pela prática de Administração Judicial 
e Extrajudicial, conduzindo processos 
de negogiação e mediação interagindo 
com todas as partes envolvidoas (Poder 
Judiciário, Recuperandas, Sócios e 
Acionistas, Assessores Jurídicos e 
Financeiros, Credores etc.). Condução de 
Assembleias Gerais de Credores com foco 
na deliberação sobre temas relacionados 
ao Processo de Recuperação Judicial. 
Mario é responsável também por processos 
de liquidação judicial e extrajudicial de 
empresas, solventes ou insolventes.

Possui mais de 20 anos de experiência em 
outsourcing nas áreas contábil, financeira, 
tributária, RH e TI, com foco na melhoria 
de desempenho e aplicação de novas 
tecnologias. Mario tem experiência  
em gerenciamento de projetos, 
desenvolvendo métodos e ferramentas  
de informação estruturada.

Graduado em Matemática com ênfase em 
Análise de Sistemas pela Fundação Santo 
André; Administração de Empresas pela 
Universidade Paulista; e Ciências Contábeis 
pela PUC-SP. Membro do Conselho Regional 
de Contabilidade (CRC-SP), do Conselho 
Regional de Administração (CRA-SP), e 
possui certificado em Outsourcing (COP) 
pela International Association of Outsourcing 
Professionals (IAOP).
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Neste documento, “PwC” refere-se à 
PricewaterhouseCoopers Brasil Ltda., firma 
membro do network da PricewaterhouseCoopers, 
ou conforme o contexto sugerir, ao próprio 
network. Cada firma membro da rede PwC 
constitui uma pessoa jurídica separada e 
independente. Para mais detalhes acerca do 
network PwC, acesse: www.pwc.com/structure

© 2021 PricewaterhouseCoopers Brasil Ltda. 
Todos os direitos reservados.

PwC Brasil @PwCBrasil
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PwC Brasil
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http://www.pwc.com/structure
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