
                                                 

 

A preocupação com o correto e eficaz tratamento  

das recuperações empresariais (Lei nº 11.101/05) 

 

Por Jonathan George Mondinii 

 

 

A entrada em vigor da Lei nº 11.101 

(que regula a recuperação judicial, a extra-

judicial e a falência), no mês de junho de 

2005, trouxe esperança e alento para 

diversas 

empre-

sas de-

vedoras, 

que 

apresen-

tavam 

situação 

financeira delicada, na eminência de 

fecharem suas portas.  

 

Esse entusiasmo também contagiou 

inúmeros credores que enxergaram na 

referida Lei uma alternativa viável para 

recuperar seus créditos (até então tidos 

como perdidos), por meio da recuperação 

extrajudicial ou judicial. 

 

Assim, nesses quase 11 (onze) anos de 

existência, que se completarão em ju-

nho do presente ano, a aplicação dos 

procedimentos previstos na Lei nº 

11.101 foram muito bem recepciona-

dos, ensejando utilização recorde no 

ano de 2015. 

 

Segundo dados apresentados pela em-

presa de consultoria Serasa Experiam, 

no ano de 2015 foram registrados 1.287 

pedidos de recuperação judicial. Núme-

ro 55,4% maior que 2014, que teve 828 

pedidos ajuizados.  

 

Esse número tem tudo para ser ainda 

maior em 2016. 

É certo que a estagnação econômica e 

a crise política do país nos últimos anos 

contribuíram para a maior utilização das 

ferramentas de recuperação previstas 

na Lei. Todavia, a eficácia dessas me-

didas, com a possibilidade de retorno 

da empresa ao mercado, sabidamente, 

foi um dos principais motivos dessa 

maior mobilização. 

 

As empresas, dos mais diferentes por-

tes e setores, estão cada vez mais pro-

pensas a se utilizarem da recuperação 

extrajudicial (“recuperação branca”) ou 

judicial para, de certa forma, minimiza-

rem seus prejuízos financeiros - por con-

ta da estagnação e crise econômica que atinge 

o Brasil -, buscando alternativas legais e, 

na maioria das vezes, prazos extraordi-

nários para renegociação de suas dívi-

das. Protegem-se, assim agindo, de 

eventual pedido de falência. 

 

Por conta disso é imprescindível o 

aperfeiçoamento dos profissionais en-

volvidos nas recuperações, principal-

mente dos operadores do direito. Juí-

zes, Promotores e Advogados devem 



                                                 

 

desenvolver metodologias para o ade-

quado tratamento da ação de recupera-

ção, com observância aos princípios 

internacionais, constitucionais e pro-

cessuais que são fundamentais à evo-

lução e eficácia de todo processo recu-

peratório. 

 

Tal preocupação com o adequado tra-

tamento dos processos e procedimen-

tos da recuperação já vem, há algum 

tempo, movimentando os órgãos inter-

nacionais.  

 

Uma prova disso é o grupo de trabalho 

(“Grupo de Trabalho V”) criado pela 

Comissão das Nações Unidas para o 

Direito Comercial Internacional (UNCI-

TRAL – United Nations Commission on Iter-

national Trade Law) com o objetivo de 

estudar, modernizar, harmonizar e dis-

ciplinar as regras relativas aos negócios 

internacionais, em especial a cross-

border insolvency (insolvência trans-

fronteiriça).  

 

No ano de 2004, inclusive, referido gru-

po desenvolveu o Legislative Guide on 

Insolvency Law (“Guia Legislativo da Lei 

de Insolvência”) que, dentre inúmeras 

regulamentações, estabeleceu os prin-

cípios e objetivos regentes da insolvên-

cia empresarial, aplicados, também, 

nos procedimentos da Lei nº 11.101/05. 

 

Portanto, a preocupação com o correto 

e eficaz tratamento das recuperações 

empresariais (extrajudicial ou judicial), 

utilizando-se dos princípios regentes, 

deve nortear os trabalhos desenvolvi-

dos por Advogados, Promotores de 

Justiça e Juízes. 

 

Com esse engajamento e competência 

técnica de todos os profissionais envol-

vidos (entenda-se aqui incluídos também a 

empresa em recuperação, credores, admi-

nistradores judiciais, etc.), haverá aumen-

to significativo de recuperações que 

atingirão os objetivos traçados no plano 

de recuperação, satisfazendo não ape-

nas os credores, mas também a própria 

empresa recuperanda. 
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