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NEGÓCIOSOBRE A

RECUPERAÇÃO
�UDICIAL
Benefícios da Lei 11.101/05



RECUPERAÇÃO JUDICIAL

O processo de recuperação judicial
garante tranquilidade ao empresário em
dificuldades financeiras, dando a ele
condições de se reestabelecer
economicamente para garantir a
recuperação da empresa, mantendo seus
negócios ativos e empregos, sem colocar
em risco seu patrimônio. Foi criada pela
Lei 11.101/05, e portanto todos os
procedimentos são legais e autorizados
por um juiz de direito. 



JUDICIAL PARA
EMPRESÁRIOS

RECUPERAÇÃO

TANTAS PESSOAS NÃO PODEM
ESTAR ERRADAS

O número de recuperações judiciais
requeridas de janeiro a maio de 2016 foi
95,1 % superior ao registrado no mesmo
período do ano passado, revela o
Indicador Serasa Experian de Falências e
Recuperações. Foram 755 ocorrências
contra 387 apuradas entre janeiro e maio
de 2015. O resultado é recorde histórico e
o maior para o acumulado dos primeiros
cinco meses do ano desde 2006, após a
entrada em vigor da Nova Lei de Falências
(junho/2005).



A RAZÃO É A
CRISE?
 

Um negócio por estar em crise por
várias razões, que não se resumem
tão somente a fatores externos. Uma
decisão errada pode levar um negócio
a bancarrota. A Lei de Falências de
2005 trouxe a inovação que já salvou
inúmeras empresas nos últimos anos:
a recuperação judicial. 

Recuperação Judicial



EMPRESAS VOLTANDO A CRESCER

O objetivo da presente
apresentação não é esgotar o
assunto, que merece análise
detalhada de caso a caso, mas
sim simplificar ao empresário
as vantagens de usar a
ferramenta jurídica que mais
cresceu nos anos de 2015 e
seguintes. Aqui mostra-se 5
motivos para salvar sua
empresa com a recuperação
judicial. Esperamos que ajude
na tomada de uma importante
decisão.



RECUPERAÇÃO JUDICIALCuidando dos
pe�uenos
As micro e pequenas empresas lideraram
os requerimentos de recuperação judicial
de janeiro a maio de 2016, com 433
pedidos, seguidas pelas médias (198) e
pelas grandes empresas (124).
Na análise mês a mês, o Indicador
verificou aumento de requerimentos de
recuperação judicial em maio/2016, em
relação a abril/2016, alta de 13,6% (184 em
maio contra 162 em abril). Já na
comparação entre maio/2016 e maio/2015
a alta foi de 87,8%, de 98 para 184.



RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Na verificação mensal de maio, as MPEs
também ficaram na frente com 106
requerimentos, seguidas pelas médias
empresas, com 49, e as grandes com 29.De
acordo com os economistas da Serasa
Experian, o atual quadro recessivo, que já
vem se arrastando por dois anos, e as
dificuldades na obtenção de crédito, têm
prejudicado a solvência financeira das
empresas, levando os pedidos de
recuperação judicial a recordes históricos
recorrentes.



Salvar empresas

 

Com a escassez de crédito e a falta de
capital de giro, decorrente da retração
da demanda, as empresas enfrentam
cada vez mais dificuldades para receber
de clientes e pagar credores bancários e
fornecedores. Assim, para fugir da
falência, os empresários recorrem à
recuperação judicial. Para especialistas,
a tendência é de que no Brasil boa parte
das empresas se interessem por utilizar
a nova ferramenta “A lei permite que
empresas possam recorrer ao Judiciário
e fazer um plano de pagamento para
todos os credores, negociando com
todos de uma só vez. Essa lei veio
favorecer os empresários brasileiros, já
que a taxa de insolvência é considerada
alta”
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Motivo 1:
Possibilidade de
nome limpo
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APENAS DISPONIBILIZAÇÃO
DE CRÉDITO JÁ PODE
SALVAR UM NEGÓCIO EM
DIFICULDADES. A
PROPOSITURA DE UMA
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL PODE PERMITIR
QUE SUA EMPRESA SE
RESTABELEÇA, COM NOME
LIMPO E CRÉDITO NA
PRAÇA.

Eventualmente
A recuperação judicial permite a
suspensão de cobranças e execuções
durante sua tramitação. Da fôlego para
restabelecer o caixa. Enquanto isso, não
se pode acreditar que no mercado atual o
empresário conseguirá empréstimos,
negativado nos órgãos restritivos. Por
essa razão, a Lei de Recuperação de
Empresas permite a suspensão também
de todas as restrições e protestos.
 
Tal possibilidade já se concretizou em
diversas oportunidades, e em especial
aprovada na 1ª Jornada de Direito
Empresarial realizada pela OAB, presidida
pelo Desembargador Carlos Alberto
França do Tribunal de Justiça de Goiás.R
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RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Enunciado 5:
 

Com  relação  aos  créditos 
 sujeitos  à  recuperação 

 judicial, o  deferimento  do 
 seu processamento  enseja, 

 quando  requerida,  a 
 suspensão  da  inscrição  do 

 nome  do devedor nos órgãos
de restrição ao crédito no

prazo previsto pelo art. 6º, § 4º,
da Lei n. 11.101/2005
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Motivo 2:
Parcelamento de
dívidas
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Parcelando
tudo

A lei nº 11.101/05 trata, dentre outros
temas, da recuperação judicial. Ela
objetiva a manutenção da empresa
em crise no mercado, quando esta se
mostra viável e capaz de prosseguir
em suas atividades. Ajuda a manter o
negócio e passa a viabilizar a
continuidade das atividades
empresariais. A recuperação judicial
torna possível a superação da
situação de crise econômico-
financeira da empresa, a fim de
permitir a sua continuidade, os
empregos, e os interesses dos
credores, o que constitui a sua função
social (artigo 47).
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Parcelamento
 
A justiça irá determinar
um prazo para que se
apresente um plano de
recuperação, que entre
outras opções, poderá
prever o parcelamento de
dívidas, livremente entre
credores e a empresa. A
experiência mostra que
há grande número de
descontos nessa fase.

MICRO E
PEQUENAS
EMPRESAS TEM
TRATAMENTO
ESPECIAL
Micro e pequenas
empresas podem optar
por parcelamento das
dívidas em 24 meses,
mesmo contra a vontade
dos credores. Impostos
podem ser dividivos em
até 84 meses.
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Moratória
 
Entre o deferimento da recuperação
judicial e o início dos pagamentos há
um período de preparação. Em média
o prazo pode variar entre 6 e 8 meses
– tempo suficiente para o empresário
regularizar seu caixa. Em alguns casos
a moratória pode levar anos,
dependendo de recursos judiciais.

Recuperação Judicial
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Motivo 3:
Licitação sem
certidões
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Venda para o
governo

Empresa em recuperação judicial tem
direito de participar de licitações para
implementar sua renda, dispensada a
apresentação de certidões. O STJ já se
manifestou nesse sentido. E a falta de
regularidade fiscal também não poderá
ser obstáculo ao recebimento pelos
serviços prestados, conforme Enunciado
4 da 1ª Jornada de Direito Empresarial
da OAB.



ENUNCIADO 4

 
A  falta  de  comprovação  de
regularidade  fiscal  da  empresa 
 em  recuperação judicial, 
 anteriormente  contratada  por 
 licitação,  não  pode  ser 
 invocada  como fundamento
para a retenção do pagamento de
serviços efetivamente prestados
ao Poder Público.

R
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EMPRESA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PODE CONCORRER EM
LICITAÇÃO

 
A 2ª turma do STJ, por maioria,
decidiu que uma empresa gaúcha
em recuperação judicial pode
participar de licitações públicas.
Por maioria, o colegiado seguiu o
voto do ministro Mauro Campbell
Marques em julgamento que
ocorreu no dia 19/12. A empresa é
do ramo de soluções de
tecnologia, com foco comercial
dirigido ao setor público.



55%
DAS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS JÁ TIVERAM
DIFICULDADE FINANCEIRA

Recuperação Judicial
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Motivo 4:
Impostos
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Parcelamento de
Impostos
Empresas em recuperação judicial
tem direito a parcelamento de
impostos e tributos em geral. A regra
geral é parcelamento ordinário em
até 84 meses, segundo a
normatização federal. Entretanto,
alguns juízes vem autorizado o
parcelamento em até 180 meses.

Recuperação Judicial
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Motivo 5: Salvar
seu negócio e os
empregos �ue ele
gera
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LEI 11.101 DE 2005

Salvar sua
empresa 
O objetivo máximo da Lei de Recuperação
de Empresas é salvar negócios que geram
renda, emprego, divisas e aceleram a
economia gerando riquezas. Veja o que diz
a Lei:

Recuperação Judicial



SUPERAÇÃO
DA CRISE

Art. 47. A recuperação judicial tem por
objetivo viabilizar a superação da
situação de crise econômico-
financeira do devedor, a fim de
permitir a manutenção da fonte
produtora, do emprego dos
trabalhadores e dos interesses dos
credores, promovendo, assim, a
preservação da empresa, sua função
social e o estímulo à atividade
econômica.

LEI  11.101/05
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DIFERENCIAIS
- Desde 2006
- Seguro 
- Advogados Experientes
- Pagamento Facilitado
- Atendimento Online
- Preço reduzido
- Alto índice de sucesso

100% AVALIAÇÕES
POSITIVAS
Nossos clientes
recomendam

ONDE VOCÊ
PRECISA
Escritórios em Goiânia e
Brasília

 

www.escritoriopj.com



Como a
Recuperação
Judicial te ajuda
Veja animação.
Dá o play ai.
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https://www.escritoriopj.com/post/recupera%C3%A7%C3%A3o-judicial-1
https://www.escritoriopj.com/post/recupera%C3%A7%C3%A3o-judicial-1
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