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A lei 11.101/05 trouxe ao ordenamento jurídico a Recuperação Judicial e Extrajudicial 
que visa ajudar o empresário ou empresa que porventura venha a passar por 
dificuldades econômicas. Estes dois institutos tem o objetivo da continuidade desta 
empresa ou empresário e desta maneira com a continuidade da empresa ela possa 
cumprir a Função Social da Empresa, ajudando o cidadão em particular e toda a 
sociedade. O tema que pretendo trabalhar é: A recuperação Judicial e Extrajudicial 
como Instrumento da Efetivação da Função Social da Empresa. O problema de 
pesquisa é procurar compreender como a Recuperação Judicial e Extrajudicial se liga 
a função social da empresa, para que a mesma possa continuar sendo produtiva. O 
objetivo geral é compreender a relação entre a recuperação judicial e a função social 
da empresa, como estão ligadas para um desenvolvimento da sociedade, 
compreender o papel da empresa na sociedade e como a recuperação judicial ajuda 
neste papel. Os objetivos específicos são: discutir a função social da empresa, 
explicar a recuperação judicial e extrajudicial e analisar a recuperação judicial e 
extrajudicial como instrumento da efetivação da função social da empresa. A 
metodologia será baseada no referencial teórico Jus Positivismo, pois será estudada 
uma lei sob enfoque da função social que essa lei possa causar. O método cientifico 
adotado é o Hipotético – Dedutivo pois o melhor que se encaixa com o referencial 
teórico trabalhado. O método auxiliar será o Histórico – Comparativo. As técnicas de 
pesquisas que serão utilizadas: a Documental e a Bibliográfica. O possível resultado é 
entender melhor a recuperação judicial com o enfoque da função social da empresa, 
para demonstrar que se trata de instrumento importantíssimo para a sociedade, 
trabalhador, governo e afins; pois muita coisa depende da empresa ou empresário. 
Também demonstrar a força e importância desta lei para todas as pessoas, e também 
que é um mecanismo eficaz para a continuidade da empresa que esteja em 
dificuldade econômica, sendo eficiente para sua manutenção, assim continuando sua 
função social, gerando empregos, pagando impostos e gerando receitas e afins. 
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