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PREFÁCIO 

O direito da recuperação de empresas é um dos campos mais 
importantes da atualidade para a melhor expansão da capacidade econô
mica do Brasil. É certo que que o instituto jurídico da recuperação de em
presas já se encontra sedimentado após quase quinze anos de vigência da 
Lei 11.101/2005. Porém, tal sedimentação somente ocorreu após uma 
longa trajetória de julgados e de estudos que deram concretude e factici
dade ao direito legislado. As normas jurídicas, especialmente no direito 
estatutário, somente se tornam reais e efetivas após a sua difusão e apre
ensão pela jurisprudência e pela doutrina. Será esse diálogo entre a di
mensão prática e a dimensão teórica que realizarão a evolução de um 
ramo jurídico. 

O livro que tenho a honra de prefaciar é fruto exatamente desse 
processo de evolução jurídica. Os seus dois organizadores são magistra
dos experientes e que atuam em uma das varas judiciais mais relevantes 
do país para o tema: a 1° Vara de Falências e Recuperação Judicial da 
Comarca da Capital do Estado de São Paulo. Não obstante, eles terem 
essa experiência prática, ambos são dedicados acadêmicos que conse
guem realizar um diálogo cientifico relacionado ao trabalho que conhe
cem pelo prisma da judicatura. Assim, o presente livro nos presenteia com 
lições que são fundamentalmente úteis para a prática judiciária. Ele ser
virá como um seguro guia para advogados, magistrados e membros do 
Ministério Público. Porém, ele é um guia prático que deriva de um denso 
magistério e profunda reflexão teórica. 

O processo de recuperação judicial é uma síntese de um novo 
momento do direito empresarial no Brasil. O objetivo do novo instituto 
jurídico foi permitir que a relevância social e econômica do tecido empre
sarial fosse reconhecida pelo direito em um momento da vida da empresa 
que pode ser crítico. As dificuldades econômicas de empresas e de indiví
duos são parte da vida do país. A falência de uma empresa gera graves 
prejuízos econômicos para toda a sociedade. Serão os empregados, forne
cedores e credores que primeiro sofrerão as consequências. Porém, os 
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efeitos nefastos de uma falência de uma empresa se espalham para o Es

tado em seus vários níveis - e para a comunidade na qual a empresa é 

inserida. Reconhecer essa faceta da vida empresarial e inovar juridica

mente em meios para solucionar os conflitos normativos dessas situações 

é um imperativo que os autores realizam com brilhantismo. O presente 

livro é um guia que será útil tanto para a atual comunidade jurídica, 

quanto para os futuros juristas, em razão da sua seriedade e relevância. 

O leitor tem em seu alcance um livro exemplar. Boa leitura. 

Humberto Martins 

Ministro do Superior Tribunal de Justiça; 
Corregedor Nacional do Conselho Nacional de Justiça. 
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