
RESUMO  

Este estudo tem por objetivo analisar a efetividade do processo de recuperação judicial com 

base em plano especial, conforme os ditames da legislação em vigor. Para tanto, por meio de 

pesquisa doutrinária, legal e jurisprudencial, busca-se estudar a evolução histórica das 

microempresas e pequenas empresas brasileiras, traçando, então, suas peculiaridades no 

cenário econômico contemporâneo. Procede-se, ainda, à análise do instituto da falência, 

desde os primórdios até sua conformação contemporânea, inclusive em algumas legislações 

estrangeiras. Examinam-se, igualmente, os mecanismos de tentativa de recuperação dos 

empresários em crise. De modo mais específico, aborda-se a previsão normativa da 

recuperação judicial simplificada destinada às microempresas e empresas de pequeno porte, 

desdobrando distinções, pressupostos e procedimentos, além dos contornos traçados pela 

jurisprudência. Por derradeiro, assinala-se que a presente pesquisa tenciona responder se o 

regramento legislativo de recuperação judicial simplificado cumpre o objetivo a que se destina 

— qual seja, soerguer as microempresas e empresas de pequeno porte — e se outros meios 

alternativos alcançariam, com mais êxito, o mesmo intento. PALAVRAS-CHAVE: Falência. 

Insolvência civil. Recuperação judicial simplificada. Princípio de preservação da empresa. 

Meios alternativos de reorganização empresarial. 

 

ABSTRACT  

This study aims to analyze the effectiveness of the judicial reorganization process based on a 

special plan, according to the current legislation. Therefore, through doctrinal, legal and 

jurisprudential research, we seek to study the historical evolution of Brazilian micro and small 

companies, thus charting their peculiarities in the modern economic scenario. It also proceeds 

with the analysis of the bankruptcy institute, from the beginning until its contemporary 

conformation, including some foreign legislations. The mechanisms of attempted recovery of 

entrepreneurs in crisis are also examined. More specifically, it addresses the normative 

forecast of simplified judicial reorganization for micro and small businesses, unfolding 

distinctions, assumptions and procedures, in addition to the outlines traced by jurisprudence. 

Finally, it should be noted that this research intends to answer whether the simplified judicial 

recovery legislative rule fulfills its intended purpose – namely to lift micro and small businesses 

– and whether other alternative means would be more successful in the same endeavor. 
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