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RECUPERAÇÃO JUDICAL 
 

 

INTRODUÇÃO 

Nosso trabalho é baseado na  Lei nº 11.101 de 2005, recuperação judicial, onde coloca em evidencia, evitar 

que as empresas que estejam passando por uma situação de crise econômico-financeira, fechem as portas, 

mantendo assim o emprego dos trabalhadores e os interesses dos credores. A ideia é regularizar a empresa 

por meio da renegociação das dívidas, com o benefício de ter o Judiciário como mediador. 

 
 

 

CONCLUSÃO  

 

Esta lei de recuperação judicial, se aplica a 

empresas de qualquer porte, deste de 

microempresa até grandes empresas. 

Entretanto esta  lei não se aplica, a empresa 

publica e sociedade de economia mista, instituição 

financeira publica ou privada, cooperativa de 

credito, consorcio, entidade de previdência 

complementar, sociedade operadora de plano de 

assistência a saúde, sociedade seguradora, 

sociedade de capitalização e outras entidades 

legalmente equiparadas as anteriores. 

 

Segundo o Art. 48, da Lei 11.101/2005. Poderá 

requerer recuperação judicial o devedor que, no 

momento do pedido, exerça regularmente suas 

atividades há mais de 2 (dois) anos e que atender 

alguns requisitos, a exemplo: Não ser falido, não ter 

pedido recuperação judicial há menos de cinco 

anos, entre outros. Também possuem legitimidade 

para requerer a recuperação judicial cônjuge 

sobrevivente, herdeiros, sócios e  inventariante ou 

sócio remanescente do devedor. 

 

Segundo o Art. 51. O pedido de recuperação 

judicial será feito com base na situação patrimonial 

do devedor e das razões da crise econômico-

financeira, devendo juntar as  demonstrações 

contábeis relativas aos três últimos exercícios 

sociais,  demonstração de resultados acumulados, 

demonstração do resultado desde o último 

exercício social e relatório gerencial de fluxo de 

caixa e de sua projeção, a relação integral dos 

empregados, em que constem as respectivas 

funções, salários, indenizações e outras parcelas a 

que têm direito  entre outros documentos, que 

servirão de fundamentação do plano de 

recuperação. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Lei 11.101, de fevereiro de 2005. Regula a recuperação judicial, a extra  

judicial e a falência do empresário da sociedade empresaria. 

 

 

A recuperação judicial, que poderá ser requerida pelo 

próprio devedor e qualquer dos outros legitimados 

prescritos no art. 48 da Lei de falência, é um processo 

onde o requerente apresentará as razões de sua crise 

e as condições e possibilidades de recuperação da 

empresa. 

Com a intermediação do judiciário será formatado um 

plano de recuperação a ser consensado com os 

credores e posto em prática pelo devedor 

A recuperação judicial visa a manutenção da empresa 

e dos empregos por ela gerados, sendo fundamental 

que o requerente demonstre a viabilidade de sua 

empresa, juntando demonstrativos que permitam ao 

Juiz verificar que a crise da empresa e superável. 
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