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DÍVIDAS | PANDEMIA | 
BARES E RESTAURANTES
Uma saída para o endividamento de empresas
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Introdução
Passamos por um momento difícil, caminhando para um ano completo 
de incertezas, idas e vindas e muitos obstáculos para todos os 
brasileiros e, principalmente, para muitos empresários. Em especial 
no momento da confecção desta cartilha, estamos prestes a passar 
por um novo período de LockDown no DF (Fevereiro/2021) e alta nos 
índices da COVID-19.

Mesmo com todas as dificuldades, existe uma saída jurídica pouco 
conhecida para estes tempos amargos. A primeira solução que muitos 
pensam é ir à falência e fechar as portas.

Com o intuito de trazer informações ao público, em especial o público 
empresarial, viemos expor uma forma de congelar, parcelar e até 
obter descontos em dívidas das mais diversas natureza, o remédio 
jurídico chamado de Recuperação Judicial.
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Quais as vantagens?

 » Possibilidade de se reestruturar e voltar a crescer;
 » Manutenção de empregos;
 » Carência para início dos pagamentos;
 » Dilação de prazo para pagamento;
 » Possibilidade de desconto nas dívidas;
 » Empresário ganha tempo para reorganizar a empresa e mantê-la 

ativa no mercado;
 » Período de suspensão de todas as ações e execuções;
 » Juízo da RJ competente para penhora, arresto, apreensão e demais 

constrições de bens do devedor;

Quais os requisitos?

 » Ser empresário regularmente registrado (empresário, sociedades 
empresárias e produtores rurais);

 » Ser uma empresa recuperável/economicamente viável;
 » Não ser falido;
 » Não ter tido outra RJ nos últimos 5 anos;
 » Não ter sido condenado por crime previsto na Lei de Falências;
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Quais dívidas entram?
 » Todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não 

vencidos;

Quais dívidas não entram?
 » Créditos fiscais
 » Credor proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
 » Credor arrendador mercantil
 » Criador titular de posição de proprietário ou promitente vende-

dor de imóvel cujo contrato tenha cláusula de irrevogabilidade
 » Credor titular de posição de proprietário em contrato de venda 

com reserva de domínio
 » Credor titular de valor entregue ao devedor em moeda nacional 

decorrente de adiantamento de contrato de câmbio (ACC) para 
exportação



5

Conclusão
Uma crise inimaginável e sem precedentes abalou o país, deixando 
milhares de famílias sem chão e sem perspectivas de dias melhores. 
Para muitos empresários, estes viram a única fonte de renda para si 
e sua família se esgotar, mesmo com as mais diversas medidas para 
superar a crise.

Porém, ainda há outras saídas. O custo-benefício da Recuperação 
Judicial é imensurável, já que é um remédio legal e lícito para ajudar 
empresas a se reposicionarem no mercado, congelando execuções, 
dando maior período de carência, alongando e diminuindo o valor 
de dívidas, tudo isso visando a manutenção da empresa.
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Quem somos nós
A RibeiroVeil é um escritório único e inovador. Suas 
metodologias foram criadas com muito zelo pelos sócios - 
Fellype Ribeiro e Paulo Veil.  
 
A todo momento a equipe de controladoria jurídica valida e testa 
as metodologias para trazer um nível de segurança na formulação 
estratégica dos casos. 
 
Com isso, levamos conforto e amparo aos nossos clientes em 
momentos difíceis e delicados. Seja em uma demanda judicial ou 
em um planejamento estratégico.
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Onde estamos
Sediado no  Complexo Brasil 21, a RibeiroVeil conta com uma equi-
pe de 10 advogados em diversas áreas e parceiros estratégicos que 
nos garantem um serviço único e sofisticado com análise 360º e 
visão de negócios, voltado sempre para a redução de custos, pre-
venção de prejuízos e aumento da produtividade e lucratividade. 
 
A RibeiroVeil atende todo o Brasil, possuindo também unidades físi-
cas em Brooklin, São Paulo - SP e Vitória - ES.
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