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"Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela 
se dirige e às exigências do bem comum". 

 
(Artº 5º, da Lei de Introdução ao Código Civil) 

 
 

“Se se quiser uma instituição social que, pela sua influência, 
dinamismo e poder de transformação, sirva de elemento 
explicativo e definidor da civilização contemporânea, a 
escolha é indubitável: essa instituição é a empresa. É dela 
que depende, diretamente, a subsistência da maior parte da 
população ativa deste país, pela organização do trabalho 
assalariado. A massa salarial já equivale, no Brasil, a 60% 
da renda nacional. É das empresas que provém a grande 
maioria dos bens e serviços consumidos pelo povo, e delas 
que o Estado retira a parcela maior de suas receitas fiscais.” 
 

(Fábio Konder Comparato) 



“A Lei nº 11.101/2005, que “regula a recuperação 
judicial, extrajudicial e a falência do empresário e da 
sociedade empresária”, impulsiona à modernidade e 
exige a inovação judiciária, sem as quais não poderá 
produzir o desejado efeito de melhoria nas relações 
econômico-sociais que envolvem os momentos de crise 
da atividade empresarial. (...) A nova lei grita por 
socorro de nova mentalidade de todos os figurantes da 
atividade jurídica, magistrados, promotores, 
advogados, auxiliares da Justiça e mesmo, credores e 
devedores, agora obrigatoriamente participantes do 
objetivo fundamental, determinado pela lei, que é a 
superação da crise da atividade empresarial.” 
 

(Sidnei Agostinho Beneti – Ministro do STJ) 



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. 



Essa Lei tem: 
 
Enfoque multidisciplinar.  
 
Não é FAVOR. Busca-se a 

APROVAÇÃO. 
 
Quem decide são os CREDORES, não 

o JUIZ 
 
"Credor" = quem colocou seus 

recursos a serviço da empresa 
devedora. 

 



Petição inicial – deferimento do 
processamento 

 
Na concordata tratava-se apenas de 

conceder uma prorrogação de prazo 
 
Empresa única – solução única 
 
Objetivo – não é obtenção do prazo, 

mas sim RECUPERAR 



PETIÇÃO 
Inicial 

Art. 
1º, 
2º, 
48 e 
51 

Despacho de 
deferimento do 
Processamento 

art. 52  
Suspensão 

de 
180 dias 

 

art. 52  
§ 1º 

1ª lista 
credores 

 

Publicação do 
Despacho de 

deferimento do 
Processamento 

e do rol de 
credores 

Edital do Aviso 
de Apresentação 

do Plano 

 

Art. 53 
Apresentação do Plano em 60 dias 

Contados da publicação do despacho que defere o 
processamento 

Art. 7º, § 1º e ss. 
Verificação e 

habilitação de 
crédito 

 

Edital 2ª lista 
AJ 

Art. 7º,    § 2º 
Prazo recurso: 

10 dias 

Art. 55  
Objeções ao Plano 

Prazo: 30 dias 

SEM OBJEÇÕES 
Art. 58 “caput” 

Aprovação Tácita 

COM OBJEÇÕES 
Assembleia-Geral 

de Credores 

Após esse 
prazo: 

QGC 

Quadros exemplificativos do processamento 
da Recuperação Judicial 



ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES 

REJEIÇÃO  
Sentença 

Declaratória de 
Falência 

(QUASE APROVAÇÃO) 
Art. 58, § 1º, I, II e III, 

cumulativamente 

“CRAM DOWN” 

APROVAÇÃO 
Art. 45 

Sentença de Concessão da 
Recuperação 

SENTENÇA DE 
ENCERRAMENTO 

DA 
RECUPERAÇÃO 



PETIÇÃO 
Inicial 

Art. 
1º, 
2º, 
48 , 
51 e  
70 

Despacho de 
deferimento do 
Processamento 

art. 52  
Suspensão 

de 
180 dias 

 

art. 52  
§ 1º 

1ª lista 
credores 

 

Publicação do 
Despacho de 

deferimento do 
Processamento 

e do rol de 
credores 

Edital do Aviso 
de Apresentação 

do Plano 

 

Art. 53 
Apresentação do Plano em 60 dias 

Contados da publicação do despacho que defere o 
processamento 

Art. 7º, § 1º e ss. 
Verificação e 

habilitação de 
crédito 

 

Edital 2ª lista 
AJ 

Art. 7º,    § 2º 
Prazo recurso: 

10 dias 

Art. 55  
Objeções ao Plano 

Prazo: 30 dias 

SEM OBJEÇÕES 
Art. 58 “caput” 

Aprovação Tácita 

COM OBJEÇÕES 
Acima de 50% = 

falência 

Após esse 
prazo: 

QGC 

Quadros exemplificativos do processamento 
da Recuperação Judicial Especial 



OBJEÇÃO AO PLANO 

SENTENÇA DE 
ENCERRAMENTO 

DA 
RECUPERAÇÃO 

SEM OBJEÇÕES 
Art. 58 “caput” 

Aprovação Tácita 

COM OBJEÇÕES 
Acima de 50% = 

falência 

IMPORTANTE: OBJEÇÕES SÓ PODEM 
VERSAR SOBRE ASPECTOS FORMAIS. 
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Art. 52 – Estando em  termos  o  Juiz  deferirá o  

processamento e,  dentre outras decisões, deverá: 

 

Nomear o Administrador Judicial 
 
Determinar a suspensão das ações por 180 dias 
 
Determinar a intimação do Ministério Público e 

Fazendas 
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Art. 58 –             Após aprovação do Plano de 

Recuperação   ou Plano  não  impugnado  ou   a 

critério  do  Juiz na forma do § 1º 

 

Art. 61 –             Permanecerá  em   Recuperação  

Judicial    por dois  anos   para  cumprimento  de  

obrigações  previstas  no  Plano  –  alienação  de  

unidades produtivas 
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Art. 63           – Cumpridas as obrigações vencidas no           
período de 2 (dois) anos o Juiz decretará                        
por sentença o encerramento da 
recuperação. 

 
 

Desistência  –  Será  possível,  após  deferimento,  desde 

                              que aprovada pela assembléia ou credores  

    sujeitos à recuperação 

                               –   art. 52 § 4º –  

                               –   art. 35-I- letra “d” –  



Diferenças em relação à recuperação comum:  
 
•  a) só obriga credores quirografários;  
•  b) prazo certo e limitado e forma previamente fixada para 

o pagamento a credores, como ocorria com a concordata; 
•  c) procedimento mais simples, dispensando laudo 

econômico- financeiro e de avaliação de bens e ativos e 
assembleia de credores; 

 

Objetivo do legislador: 
• Proteção às empresas de menor porte, maioria no país, 

dotando-as de incentivos para a simplificação, eliminação 
ou redução de suas diversas obrigações (arts. 146, III, “d”, 
170 e 179 da Constituição Federal); 
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Instrução da Petição Inicial: 
 

Relação de credores, com as necessárias 
especificações;  

Relação de empregados e valores a eles devidos; 

Certidão de regularidade do registro público, 
atualizada; 

Relação de bens particulares do sócios e 
administradores; 

Documentação de movimentação bancária; 

Certidões dos cartórios de protestos; 

Relação de ações judiciais (necessária para 
demonstrar a magnitude da situação patrimonial, 
mesmo para os que não participam do plano); 

Documentação de escrituração contábil; 
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IMPORTANTE 
 
 
 

As micro-empresas e EPP não têm 
balanço patrimonial, mas terão 
que providenciá-lo, utilizando-se 
dos dados do livro-caixa. 
(entendimento do judiciário) 
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Pode ser apresentada escrituração contábil 
simplificada, pois as ME e EPP são dispensadas de 
escrituração comercial para fins fiscais, desde que 
mantenham, em boa ordem e guarda, os seguintes 
livros:  
 
 Livro-caixa no qual deverá estar escriturada 

toda a movimentação financeira, inclusive 
bancária;  

 
 Livro registro de inventário, constando os 

estoques existentes no término de cada ano-
calendário;  

 
 Todos os documentos que serviram de base 

para esses livros (IN SRF nº 355, de 2.003, 
artº 32); 

17 
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 A dispensa de escrituração não impede, 
mesmo para as pessoas jurídicas 
submetidas ao SUPERSIMPLES, a 
manutenção de escrituração adequada para 
o caso de eventual desenquadramento ou 
obrigatória exclusão do sistema, quando 
poderão se sujeitar às regras previstas para 
o lucro real, presumido ou do arbitramento 
de resultado. 
 

 Poderá haver determinação judicial para 
depósito dos documentos em cartório ou 
cópias deles (geralmente versão digital); 
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Processamento 

 
Estando em termos, o Juiz deferirá o 
processamento (poderá deferir prazo para 
instrução do pedido – art. 284 C.P.C. – 
aplicação subsidiária) e : 

 

 Nomeará administrador judicial (limita-se, 
assim, os poderes dos administradores (da 
empresa), que passam a ser fiscalizados) ; 
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Processamento 

 
 Dispensa de certidões negativas; 

 

 Suspensão de ações e execuções e curso da 
prescrição contra o devedor, pelo prazo de 
180 dias, contados do deferimento, 
somente para os credores abrangidos pelo 
plano, excetuados os ACC’s e créditos 
públicos; 
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Processamento 
 

 Prestação de contas mensais – intimação do M.P. 
e Fazendas Públicas; 

 

 Publicação do edital em órgão oficial, com o 
resumo do pedido, relação de credores e créditos, 
fixado o prazo de 15 dias para habilitações ou 
divergências diretamente ao administrador; 
(publicação D.O.E. e comprovação da publicação 
em jornal de grande circulação). 
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Processamento 
 

Após o deferimento, não 

poderá mais haver desistência 

do pedido, salvo com 

aprovação dos credores; 
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Apresentação do Plano 
 

Prazo de 60 dias, contados da publicação da 
decisão que deferir o processamento, sob pena de 
falência; 

 

Abrangência só dos créditos quirografários, sem 
atingir outros credores; 

 

Pagamento do débito em 36 parcelas mensais, 
sucessivas, atualizadas e com juros de 12% ao 
ano; 
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Apresentação do Plano 
 

Pagamento da 1ª parcela no máximo em 
180 dias, contados da distribuição do 
pedido; 

 

Necessidade de autorização do juiz para 
aumento de despesas ou contratação de 
empregados; 
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Impugnações 
 
 
 

 Terão os credores prazo de 30 dias 
para objeção, contados da 
publicação da relação de credores 
ou do aviso sobre o plano, 
observando-se a última dessas 
publicações; 
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Rejeição do Plano 
 
 

Havendo rejeição (objeção) de mais da 
metade dos créditos (e não de credores), o 
juiz decretará a falência do devedor; 

 
Decretada a falência, os credores recuperam 

seus direitos e garantias anteriores à 
aprovação do plano, ressalvados os atos 
praticados durante o processo de 
recuperação. 
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Cumprimento 
 
 

Fase Final em que não pode ser modificado o 
plano. Possibilidade, porém, de alteração, se 
houver adesão dos credores, em caso de mudança 
importante na condição econômico-financeira do 
devedor; 

 
Cumpridas as obrigações, encerra-se a 

recuperação; 
 
A fiscalização da recuperação perdurará por 2 

anos, contados da sua concessão; 
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Sentença de encerramento: 
será determinado: 

 

 
a) pagamento de custas judiciais; 
 
b) apresentação de relatório circunstanciado pelo 

administrador judicial, em 15 dias, sobre a execução 
do plano de recuperação; 

 
c) Exoneração do administrador judicial; 
 
d) Comunicação ao Registro Público; 
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Art. 72. Caso o devedor de que trata o art. 70 desta Lei 
opte pelo pedido de recuperação judicial com base no 
plano especial disciplinado nesta Seção, não será 
convocada assembléia-geral de credores para deliberar 
sobre o plano, e o juiz concederá a recuperação judicial 
se atendidas as demais exigências desta Lei. 

 

Parágrafo único. O juiz também julgará improcedente 
o pedido de recuperação judicial e decretará a falência do 
devedor se houver objeções, nos termos do art. 55 desta 
Lei, de credores titulares de mais da metade dos créditos 
descritos no inciso I do caput do art. 71 desta Lei. 
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FASES DE UMA EMPRESA 



SINTOMAS DA CRISE DE UMA EMPRESA 

  Reflexos Imediatos 

  Caixa 

  Crédito 

  Estoque 

  Passivo Fiscal 

  Passivo Operacional 

  Baixo ativo sem constrição 



PROBLEMAS ESTRUTURAIS 

 
Desorientação em relação à estratégia 

Ausência de objetivos claros 

Estrutura com baixo potencial/sem renovação 

Fluxo de alocação de recursos 

Problema na liderança 

Insatisfação de clientes 

Baixa motivação interna/produtividade 

Falta de desenvolvimento tecnológico 



EXTERNAS 
 

  Políticas 

  Regulatórias/Legais 

  Fontes Financeiras 

  Ciclo da Indústria 

  Mudança Tecnológica 
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Aspectos Positivos: 

Plano de Recuperação:   

─ Maior prazo e transparência 

─ Efetiva participação dos credores 

─ Possibilidade de realização do ativo 

sem sucessão fiscal 

─ Maiores garantias para créditos 

constituídos durante a Recuperação 

Judicial                



Aspectos Negativos: 

─ Custos muitos elevados 

─ Mecanismos de fiscalização do 

devedor 

─ Plano de Recuperação – maior 

clareza 



Principais dificuldades percebidas e 
cuidados a serem tomados: 

 

 Prazos curtos, juros altos; 
 Cautela na elaboração plano; 
 Colher assinatura da recuperanda (sócios) 

por causa da responsabilidade; 
 CONTADOR deve assinar todas as 

relações de bens e balanços; 
O contador é responsável por todas as 

informações contábeis prestadas, 
respondendo criminalmente pela 
incorreção ou omissão. 
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Principais dificuldades percebidas e 
cuidados a serem tomados: 

 

Advogado: relação de ações; 
 
Apresentação de plano junto com a petição 

inicial (economiza a publicação de edital para 
ciência dos credores do plano e quadro credores 
= pode ser um só) 

 
Devedor - negociar pessoalmente junto à 

imprensa para baixar custos; 
 
Deverá, antes, procurar profissionais habilitados 

para formulação de um bom plano; 
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Principais dificuldades percebidas 
 

Em um país de proporções 

continentais, há uma enorme 

diversidade de problemas, cada 

região com uma realidade diferente. 
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Principais dificuldades 
percebidas 

 

Desconhecimento, principalmente 

por parte do empresariado, desta 

Lei e falta de respaldo dos Órgãos 

representativos. 
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Segundo a pesquisa, 56% das empresas fecham antes 
de completar o 5º ano de atividade. As principais 
causas do fechamento de empresas são:  

- comportamento empreendedor pouco desenvolvido;  

- falta de planejamento prévio;  

- gestão deficiente do negócio;  

- insuficiência de políticas de apoio;  

- conjuntura econômica deprimida;  

- problemas pessoais dos proprietários 
40 



VARIÁVEL PARTICIPAÇÃO (%) FONTE / ANO 

Número de estabelecimentos 98% Sebrae-SP (2006) 

Empregados "com carteira" 53% RAIS / MTE (2004) 

Faturamento 28% Sebrae-NA (2000) 

Produto Interno Bruto (PIB) 20% Sebrae-NA (1991) 

Valor das exportações 2,7% Sebrae-NA / Funcex (2006) 

 



Número de Empresas 98% 

Pessoal Ocupado (formalmente) 59% 

Pessoal Ocupado (total) 67% 

Faturamento 28% 

Participação no PIB 20% 

Valor das Exportações 2,7% 

 



Porte / Setor Indústria Comércio/Serviços 

Micro Empresa 1 até 19 pessoas 1 até 9 pessoas 

Pequena Empresa 20 até 99 pessoas 10 até 49 pessoas 

Média Empresa 100 até 499 pessoas 50 até 99 pessoas 

Grande Empresa 500 ou mais pessoas 100 ou mais pessoas 

 



 

MPE (Micro e Pequena Empresa) MGE (Média e Grande Empresa) TOTAL 

5.028.318 81.967 5.110.285 

98% 2% 100,00% 









 

a. Baixa injeção de capital; 

b. Taxas de natalidade e de mortalidade muito altas; 

c. Forte concentração de membros da família sócios e proprietários na mão de obra 

ocupada; 

d. Utilização de mão de obra não qualificada; 

e. Centralização do poder decisório; 

f. Clara confusão patrimonial, com estreito vínculo entre as empresas e os proprietários, 

sem distinção em termos financeiros e contábeis da pessoa física e jurídica; 

g. Registros contábeis não adequados; 

h. Baixo ou nenhum investimento em inovação tecnológica, pela baixa capitalização; 

i. Grande dificuldade de acesso ao financiamento de capital de giro; 

j. Poder de barganha reduzido nas negociações de  custos das compras e de transportes, 

por conta das diminutas escalas de produção; 

k. Relação de subordinação e complementaridade com as empresas de grande porte; 

l. Falta de pensamento estratégico; 

m. Limitada flexibilidade financeira para institucionalizar departamentos de pesquisa e 

desenvolvimento ou estabelecer convênios com universidades com o objetivo de gerar 

inovações. 

n. Baixa margem de lucratividade, devido à concorrência em setores onde imperam as 

micro e pequenas empresas. 

 











A Lei 11.101/2005 não dispõe que as MPE’s terão 
obrigatoriamente que ingressar com a recuperação especial e 
na maioria dos casos, a melhor solução é a recuperação 
judicial elencada no artigo 51. 
Pela pesquisa efetuada, as empresas de pequeno porte são 
mais sujeitas aos problemas que a publicidade de seu estado 
de crise acarreta, razão pela qual preferem a negociação fora 
do âmbito do judiciário. 
Realizado em maio de 2001, o Seminário sobre o Insucesso 
Empresarial de Noordwijk, na Holanda, trouxe diversos 
exemplos de boas práticas a serem adotadas para o 
tratamento da insolvência. Consiste em diretrizes amplas, já 
adotadas por Estados-membros, que recomendam, desde a 
alteração de legislações ultrapassadas até mesmo o 
oferecimento de consultoria especializada aos empresários 
diante da crise. 



Entre as boas práticas, estão: 

•Equilibrar os interesses dos credores; 

•Modificação de legislações para promover a 

reestruturação, a falência e o recomeço eficientes; 

•Fazer com que os credores prefiram o salvamento à 

falência; 

•Apresentação de planos eficazes; 

•Busca de aconselhamento especializado;  

•Auxiliar na obtenção de financiamento;  

•Promoção do salvamento após o insucesso;  

•Promover a união dos empresários. 



Por todo o exposto, observa-se a 
necessidade de utilização de 
profissionais com sólida especialização 
em contabilidade, direito e finanças, à 
sintonia fina com as necessidades 
objetivas do empresário local, bem 
como com todos os fatores devem ser 
considerados para o desenvolvimento 
da recuperação de uma empresa em 
crise.     
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Obrigada pela atenção! 

 

Nilva Leonardi 

E-mail:         
nilva.leonardi.recuperacional@gmail.com 

  

Skype:                                                   

nilva.leonardi 

 

Fone: 

11 98643-4409 


