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A contabilidade é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento socioeconômico do país, 

e o contador se mostra presente em vários campos de atuação, assim como na lei de falência de 

recuperação judicial nº11.101/05, em que o profissional contábil está presente durante todo o 

processo, sendo o seu conhecimento de primordial importância, pois em países como o Brasil, 

que dispõe uma elevada carga tributária, é habitual que as empresas encontrem alguns 

obstáculos para se manterem no mercado e possam vir a condições de insolvência, momento 

jurídico que possui rito contábil próprio. O processo de recuperação judicial tem por finalidade 

viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira, auxiliando tanto aos 

devedores quanto aos credores, possibilitando a diminuição do alto índice de falências das 

empresas em fase precoce, tão prejudicial à economia nacional. A pesquisa tem como objetivo 

apresentar os reflexos do advento da recuperação judicial a partir da promulgação da Lei nº 

11.101/05 no número de empresas que chegaram a falência, dessa maneira os objetivos 

específicos baseiam-se em identificar na legislação quais as possíveis contribuições do 

profissional contábil para o sucesso da recuperação judicial, coletar dados do índice de falências 

antes e depois da promulgação da lei, correlacionar o uso da recuperação judicial com a 

evolução do índice de falência de empresas. O estudo terá caráter de pesquisa bibliográfica, 

realizada através de revisão de literatura feita a partir do levantamento de referências teóricas 

já analisadas e publicados. A classificação metodológica consistirá de pesquisa descritiva 

quanto aos objetivos, com abordagem quali-quantitativa, com uso de análise documental de 

dados públicos disponibilizados pelo SERASA. Através desta pesquisa espera-se como 

resultados oferecer uma avaliação dos reflexos da recuperação judicial na diminuição do índice 

de falências e a indicação no âmbito prático das contribuições efetivas dadas pelo contador no 

procedimento de recuperação judicial, publicizando tal nicho de mercado para profissionais 

contábeis.  
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