RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
EXTRAJUDICIAL
E FALÊNCIA
A recuperação judicial objetiva a superação da situação
de crise econômico-financeira do devedor, a fim de
permitir a continuidade empresarial, os empregos, e os
interesses dos credores, o que constitui a função social
das empresas e produtores rurais.
A Nova Lei 11.101/2005, por incluir mais créditos,
concessão de prazos e condições especiais para
pagamento das obrigações vencidas, substituição de
administradores, alterações de controle acionário,
possibilidade de os credores elegerem administradores,
aumento de capital social, arrendamento do
estabelecimento, inclusive para sociedade dos próprios
empregados, dação em pagamento e novação de

dividas, venda parcial de bens, constituição de sociedade
de credores, usufruto da empresa, administração
companhia e emissão de valores mobiliários, viabiliza o
soerguimento da empresa recuperanda, desde que esta
apresente um plano de recuperação sólido e consistente,
um dos nossos papéis na atuação desta área.

NOSSA EXPERTISE
» O Escritório conta com ampla experiência na assessoria
jurídica e na representação de devedores e credores em
reestruturações de dívidas, em processos de recuperações
judiciais, extrajudiciais e falências, com profissionais que
acumulam experiência nas mais diversas áreas do direito
empresarial e contencioso, o que viabiliza a composição de
equipes multidisciplinares de trabalho, adequadas à realidade
de cada tipo de assessoria a ser desenvolvida.

Assessoria a credores e devedores em
reestruturações de dívidas;
Representação de credores na recuperação
de seus créditos em processo de
recuperação judicial, extrajudicial ou falência,
contemplando tanto os aspectos negociais,
quanto as medidas judiciais necessárias;

PRÉ INSOLVÊNCIA
» Nossa experiência superior há 10 anos no mercado judicial,
nos permitiu consolidar a nossa atuação junto às sociedades
comerciais e produtores rurais, de forma preventiva,
identificando ainda na fase de pré insolvência, oportunidades
de transformação, capazes de minimizar ou neutralizar as crises
econômico-financeiras dos nossos clientes.
Nesta fase, atuamos em:
» Análises de riscos;

Assessoria estratégica para companhias
em dificuldades financeiras, abrangendo
projetos de reestruturação negocial de
dívida, recuperação extrajudicial, venda de
ativos e/ou obtenção de financiamento em
recuperação judicial.

» Due Diligences;
» Planos de redução de custos;
» Gestão transformadora;
» Plano de redução de custos;
» Certidões;
» Mediações;
» Planos de execução globais.
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