
Resumo da reunião com a Deloitte  
(administradora judicial da RJ do Grupo Abril) em 19/9/2018 

QUESTÕES PRELIMINARES 

A reunião começou com a Deloitte afirmando que, como resultado de nossa última reunião 
(13/9/2018), vai encaminhar duas petições ao juiz: 

1. Solicitar que os funcionários da ativa do Grupo Abril que estão na lista de credores apenas 
por causa de férias adquiridas sejam retirados da lista (as férias terão que ser pagas 
normalmente) e por consequência não votem na futura assembleia de credores. 
2. Vai terminar os estudos para ver se há base para a consolidação das 23 empresas do grupo 
em um único ente, pois isso facilitaria o trâmite do processo de recuperação judicial (já que, 
caso contrário, tudo terá de ser desdobrado em 23 processos distintos). 

Entramos então na parte de debate e questionamentos, e, em resumo, temos o seguinte: 

CREDORES TRABALHISTAS 
 
a) o prazo para que os credores apresentem divergências ao administrador judicial (Deloitte) é 
27 de setembro, será encaminhado por e-mail (ajcomunicacao@deloitte.com) e poderá ser 
formulado conforme formulário específico disponível no site 
www.administracaojudicial.deloitte.com.br ou por meio de um formulário que os Sindicatos 
elaboraram. Jornalistas demitidos e freelancers dispensados, confiram as orientações e 
acessem os formulário no site do Sindicato dos Jornalistas no link http://bit.ly/2xAmBuP  

A divergência serve para correção dos créditos listados na planilha (valores), mudança de 
classe (classificação) e/ou habilitação de crédito (se a pessoa não estiver arrolada na lista de 
credores). Também podem ser apresentadas correções de dados da planilha como grafia do 
nome, CPF e dados de endereço, mas essas correções podem ser feitas a qualquer momento. 
Para elas, não há prazo.  

Além disso, a Deloitte poderá entrar em contato com cada credor durante os 45 dias de seu 
prazo de verificação, a partir de 28/9, para fazer checagens dos valores e ver se está tudo 
certo. 

b) além desse relatório, o Sindicato vai mandar instruções para preenchimento de formulário 
específico para todos fazerem suas divergências de forma mais fundamentada e eficaz; 

c) as pessoas começaram a receber uma carta da Deloitte, que, para a administradora, é uma 
forma a mais de comunicação com as pessoas e que basicamente informa a abertura do prazo 
para apresentação de divergências e a existência do formulário específico; 

d) discutimos eventuais diretos coletivos dos demitidos que a empresa não listou na 
recuperação judicial, como a multa do art. 477 da CLT (devida pelo não-pagamento das verbas 
rescisórias até o 10º dia) e a indenização do trintídio (parte dos gráficos teria seu aviso-prévio 
projetado para o mês que antecede a data-base, o que gera uma multa de um salário). Como 
são direitos coletivos, os Sindicatos vão se dirigir ao juiz levantando a necessidade de respeitá-
los. Mas a sugestão é que cada demitido também o faça na divergência a ser encaminhada por 
e-mail à Deloitte, em termos que vamos orientar. 

e) com relação às campanhas salariais que possam gerar correções de salário (caso dos 
jornalistas, administrativos e distribuidores) vamos avisar à Deloitte assim que for fechado para 
incluir na dívida da recuperação; 

f) quem tiver questões trabalhistas que a empresa não reconhece (como vínculo trabalhista 
sonegado, horas extras não pagas, desvio de função etc.) deve entrar o quanto antes com 
ação judicial trabalhista para discutir especificamente esses direitos; ao final do processo, o 

http://bit.ly/2xAmBuP


crédito será habitado na recuperação. O mesmo vale para eventuais folgas não pagas (são 
questões que não adianta solicitar à Deloitte). 

FREELANCERS 
g) em relação aos frilas, a Delloite informou que levaram preliminarmente ao juiz a questão dos 
frilas, situação que envolveria reconhecimento de vínculo empregatício. Entende-se, a 
princípio, que esta questão está afeita à Justiça do Trabalho (ou seja, exige ação judicial 
trabalhista), mas, a recuperação judicial ainda está na fase administrativa (preparação do 
relatório do administrador, em cerca de dois meses), e os profissionais freenlancers que 
tenham interesse poderiam reivindicar mudança de classe (ou seja, das Classes 3 e 4 para a 
Classe 1). Assim, devemos pleitear coletiva por meio dos sindicatos e individualmente nas 
divergências que sejam classificados como Classe 1 (débitos trabalhistas). O juiz terá de 
decidir. Se não aceitar, de qualquer forma, vamos nos posicionar na recuperação judicial 
pleiteando que no futuro plano os frilas recebam tratamento de “verba alimentar”, ou seja, 
semelhante aos créditos trabalhistas. Essa questão abrange tanto os frilas pessoas físicas 
quanto os PJs; 

h) para a Deloitte, interpretando a lei, o fato gerador é a entrega do trabalho. Ou seja, quem por 
ventura entregou o trabalho após 16 de agosto pode exigir da Abril o pagamento imediato (e a 
consequente retirada do seu nome como credor da recuperação judicial se a empresa se 
comprometer a pagar agora); 

i) ainda sobre os frilas PJs, não é preciso emitir a nota fiscal para pleitear o crédito. Se a 
pessoa ainda não emitiu a nota, deve pedir para o crédito ser incorporado na planilha 
embasando o pedido em provas documentais, e esperar para emitir a nota quando for sair o 
pagamento. 

PROCURAÇÕES 
j) discutimos com a Deloitte a questão da possibilidade de a Abril querer impor um deságio das 
dívidas (ou seja, propor que a gente aceite uma redução do valor). Eles disseram que isso não 
é ilegal, mas que, se houver uma organização forte do segmento, é mais fácil a gente se 
contrapor a isso. Por isso, é fundamental que todos(as) deem uma procuração, cada qual a seu 
sindicato, para a representação na assembleia de credores, que vai decidir sobre o assunto. 
Isso vale para todas(os) os credores, sejam demitidos, frilas ou PJs. Vamos enviar um modelo 
de procuração para todo mundo. Vocês vão receber um arquivo com a procuração, e deverão 
imprimir, assinar, digitalizar e devolver para os Sindicatos por e-mail. Importante: quem vai 
definir as posições a serem adotadas nas assembleias de credores serão as nossas 
assembleias prévias, com a participação de todos. Nela, poderemos compor uma delegação 
para a assembleia de credores; 

k) o mesmo vale para o pleito de que haja juros e correção monetária no valor para compensar 
o atraso no pagamento. Isso dependerá de nossa força unitária para impor a demanda na 
assembleia de credores.  

As orientações e formulários para divergência estão disponíveis no site do Sindicato dos 
Jornalistas acessando http://bit.ly/2xAmBuP  
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