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6  a recuperação judicial 
pode salvar sua empresa
Em entrevista à Consulex, o Advogado JOÃO ROBERTO FERREIRA FRANCO 
alerta para que, em 2015, os pedidos de recuperação judicial cresceram 55,4%, 
na comparação com 2014, quando 688 pedidos foram apresentados por micro e 
pequenos empresários, 354 foram solicitados por empresas de médio porte e 245 
por grandes empresas. De fato, os números assustam. O ilustre entrevistado afirma 
que nem sempre a má gestão é responsável pela crise financeira de uma empresa. 
Nesta oportunidade, explica como é o processo de solicitação de recuperação judicial 
e quais são os motivos que levam o empresário a recorrer a este instrumento.

26 criminalidade e segurança na internet
questões inseridas no marco civil
Aprovado o Marco Civil na Internet (nº 12.965/14), diversas questões que 
envolvem as condutas perpetradas no ambiente virtual ganharam disciplina 
jurídica própria, colaborando para as investigações de crimes cibernéticos 
e a segurança dos usuários da rede mundial de computadores. Apesar deste 
marco legislativo, especialistas alertam para questões como intolerância na 
web e impunidade digital, a investigação dos crimes cibernéticos e a segurança 
pública cibernética e a possibilidade de indenização contra provedor de 
acesso ou aplicação que não guarda ou disponibiliza os registros (logs) de seus 
usuários, temas bastante recorrentes no dia a dia dos usuários da internet.
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a recuperação judicial 
pode salvar sua empresa

João Roberto Ferreira Franco

Revista Jurídica CONSULEX – O que vem a ser a recupe-
ração judicial de uma empresa?
Advogado JOÃO ROBERTO FERREIRA FRANCO – Em 
que pese muitos empresários acharem que a recupera-
ção judicial é um desastre para a empresa, em verdade, 
o procedimento se mostra mais como uma fase do que 
como um fato. Assim como nós temos nossos altos e 
baixos, a empresa, por sua vez, também passa por si-
tuações de dificuldade financeira e momentos de cri-
se. A recuperação judicial nada mais é do que um ins-
trumento jurídico que possibilita que a empresa passe 
pelos momentos de turbulência. É um procedimento 
complexo e necessário que ainda precisa de melhorias, 
mas que dá a oportunidade para a empresa de rever 
todo o seu plano de negócios com parcelamento de seu 
passivo, inclusive o parcelamento de suas dívidas de 
natureza tributária. A grande ferramenta da recupera-
ção judicial é o plano de recuperação judicial que, como 
dito, é um plano de negócios com um capítulo contendo 
uma proposta de parcelamento das dívidas. Como no 
plano é possível incluir qualquer coisa dentro daquelas 
previstas para uma empresa, seja de cunho econômico, 
financeiro, negócios e, por óbvio, juridicamente permi-
tido, a empresa em recuperação judicial pode mudar até 
sua plataforma de negócios, vender ativos etc., desde 
que consistente e apta a arcar com suas dívidas.

CONSULEX – Por que o número de pedidos de recuperação 
judicial aumentou nos últimos anos?
JOÃO ROBERTO FERREIRA FRANCO – Não existe 
outra explicação para o aumento dos pedidos de re-

cuperação judicial senão o agravamento da crise em 
que vive o Brasil. A aceleração avassaladora da nossa 
derrocada econômica propicia um cenário ainda mais 
complicado para as empresas, ou seja, nossos números 
como país não caíram gradualmente, mas sim de uma 
hora para outra, o que para o planejamento do empre-
sário é fatal. Para se ter uma ideia, no ano passado, a 
energia elétrica aumentou em média 45%. Nenhuma 
empresa consegue, por mais estruturada e organizada 
que seja, prever ou refazer os seus números de modo a 
incluir esse custo repentino e nessa proporção. Outro 
dado interessante no aumento dos pedidos é a elevação 
do número de grandes empresas que solicitaram recu-
peração judicial, já que essas companhias têm maior 
poder de negociação em momentos de crise, o que 
comprova que nem essas empresas estão conseguindo 
repactuar suas dívidas sem o auxílio do procedimento 
de recuperação, o que só serve de base para confirmar 
a importância deste instrumento jurídico.

CONSULEX – Quais são os principais motivos que levam à 
abertura de um processo de recuperação judicial?
JOÃO ROBERTO FERREIRA FRANCO – No atual momen-
to do Brasil, a crise. Como dito, quedas assustadoras e re-
pentinas nos índices econômicos e financeiros desestru-
turam e promovem a derrubada de toda a cadeia privada 
de qualquer país. Como exemplo, podemos citar o caso 
das incorporadoras e construtoras que, no ano passado, 
de tudo o que produziram e venderam, tiveram devolvi-
do em torno de 41%. Isso significa dizer que se uma des-
sas empresas faturou 100 com seus negócios, quando da 

Advogado, sócio do escritório Lodovico Advogados Associa-
dos. Pós-Graduado em Direito Processual Civil pela Universi-
dade Presbiteriana Mackenzie, Pós-Graduado e mestrando em 
Direito Empresarial pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP). Cursando LL.M. em Direito Americano pela 
Washington University in St. Louis.1
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realização dos mesmos teve cancelado 41. Qual empresa 
consegue sobreviver a tal queda contando que terá que 
suportar com todos os custos? Já em uma situação normal 
econômica e financeira do País, podemos dizer que a má 
gestão é a principal causa da crise dentro de uma empre-
sa. Inclusive, a má gestão do empresário no momento de 
parar um negócio que não vislumbra continuidade.

CONSULEX – Como é estruturada uma recuperação judicial?
JOÃO ROBERTO FERREIRA FRANCO – A recuperação 
judicial pode ser dividida em fases: a primeira é a fase 
pré-recuperação, em que são coletadas as informações 
da empresa, faz-se um diagnóstico prévio da situação 
econômica e financeira, coletam-se documentos e são 
realizadas entrevistas com os envolvidos, ou seja, com 
os gestores, diretores e empresários. O mais importante 
dessa fase é ter o auxílio de um profissional habilitado 
para analisar a viabilidade do negócio e da recuperação 
para a empresa. A segunda fase pode-se dizer que  seja 
o pedido  de recuperação judicial propriamente dito,
quando se dá entrada no processo e se aguarda o defe-
rimento, ou não, do processamento da recuperação ju-
dicial. A terceira, considerada a fase mais importante, é
a da elaboração do plano de recuperação judicial e sua
apresentação no processo em que efetivamente se tem
a estratégia que será adotada para manter a empresa e
honrar o pagamento de suas dívidas. Nessa fase são re-
alizadas reuniões com os credores e demais envolvidos
na confecção do plano que atenda a todos os interesses.
A quarta fase é a assembleia de credores, na qual será
votado o plano. É o momento em que realmente se ve-
rifica se será concedida, ou não, a recuperação judicial.
Por fim, chega a fase de encerramento, que é a sentença
dada pelo juiz decretando o fim do processo de recupe-
ração judicial. Isto ocorre 24 meses depois da concessão
da recuperação judicial, desde que atendidas pela em-
presa todas as obrigações previstas no plano.

CONSULEX – Como fica a estrutura financeira de uma 
empresa após a solicitação de uma recuperação judicial?
JOÃO ROBERTO FERREIRA FRANCO – Nada se altera. 
Exceto o fato de não ser possível gerar mais dívidas, ou 
seja, a empresa tem que honrar com todos os compromis-
sos após o ingresso da recuperação judicial, sob pena de 
ser decretada a falência. Daí a importância da fase pré-re-
cuperação, em que o empresário precisa se preparar para 
o processo. Em termos práticos, é a empresa que man-
tém a sua administração. Não há na recuperação judicial
interferência externa obrigatória em sua gestão, ressal-
vados, por óbvio, os casos em que o próprio empresário
resolve contratar uma consultoria ou conta com auxílio
jurídico na tomada das decisões.

CONSULEX – Com relação à situação dos funcionários, 
que direitos lhes são assegurados?
JOÃO ROBERTO FERREIRA FRANCO – Todos os direitos 
previstos em lei. A recuperação não altera qualquer direito 
dos funcionários, ativos ou não, da empresa que se encon-
tra nesta situação. O passivo trabalhista vai para o plano e 
será pago de acordo com o proposto pela empresa e votado 
na assembleia de credores. O resto se mantém inalterado.
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1 entrevista concedida ao Jornalista bene correa.

CONSULEX – E os credores, como se posicionam nesta si-
tuação jurídica?
JOÃO ROBERTO FERREIRA FRANCO – Seus créditos fi-
cam suspensos até a assembleia de credores e serão pa-
gos de acordo com o plano de recuperação judicial apro-
vado. Nada impede o credor de continuar negociando 
com a empresa e se tornar até um credor colaborativo da 
recuperação judicial. Existe um entendimento negativo 
por parte da sociedade de que a empresa em recupera-
ção judicial está morta e todos devem fechar suas portas, 
o que não me parece inteligente. Veja, é muito mais fá-
cil verificar a situação de uma empresa que se encontra
em recuperação judicial do que uma que não se encon-
tra, uma vez que a empresa em recuperação é fiscalizada
mensalmente pelo Judiciário, administrador judicial, cre-
dores etc., devendo apresentar balanço mensal ao Juízo
sem a possibilidade de alteração. Sem essa fiscalização,
ou seja, no caso de um empresário fora da recuperação
judicial, é possível mostrar números maravilhosos quando
na verdade o quadro é outro.

CONSULEX – Quais são as res-
ponsabilidades do empresário 
após a solicitação à Justiça?
JOÃO ROBERTO FERREI-
RA FRANCO – O empresário 
tem a responsabilidade de 
cumprir os prazos previstos 
na lei e manter a empresa da 
mesma forma que mantinha 
antes do procedimento. A 
responsabilidade de um em-
presário dentro da recupe-
ração judicial é a mesma do
que fora, ou seja, manter sua 
escrituração em dia, não co-
meter atos contrários à lei do 
estatuto, aos bons costumes, 
ordem econômica etc., sob pena de, se a empresa falir, ele 
ser acusado de ter cometido um crime falimentar. 

CONSULEX – Que medidas devem ser implementadas pela 
empresa em recuperação judicial?
JOÃO ROBERTO FERREIRA FRANCO – São aquelas ne-
cessárias para implementação do plano de recuperação 
judicial, bem como todas as elaboradas pela equipe téc-
nica, composta por advogados, consultores etc., com vis-
tas a sair da situação de crise econômica e financeira.

CONSULEX – O que pode dar errado dentro do processo 
de recuperação judicial e levar a empresa à falência?
JOÃO ROBERTO FERREIRA FRANCO – Dentre diversos 
fatores podemos destacar alguns: interesse pessoal de 
algum credor que vote contra o plano; elaboração de um 
plano de recuperação judicial inconsistente; a mantença 
do empresário na cultura que levou a empresa à crise e 
situações externas que envolvam políticas econômicas 

do Estado que atrapalhem o negócio, assim como leis ou 
normas que atuem negativamente no futuro da empresa 
em recuperação judicial.

CONSULEX – Quais são as chances de uma empresa retomar 
o curso normal, após o pedido de recuperação judicial?
JOÃO ROBERTO FERREIRA FRANCO – Para ela retomar 
ao curso normal algumas medidas são necessárias: ela-
boração de um plano de recuperação judicial consisten-
te que abrange de forma correta o pagamento do passivo
da empresa e negociação com os credores envolvidos
e principais fornecedores. Além de tudo isso, é preciso
implantar uma mudança na cultura da empresa visan-
do, principalmente, estabelecer altos níveis de controle
e gestão, reduzindo custos e cumprindo metas, princi-
palmente aquelas estabelecidas dentro do plano de re-
cuperação judicial.

CONSULEX – Por que é tão difícil manter uma empresa 
com saúde financeira razoável no Brasil? De quem é a 

culpa, do gestor ou da   es-
trutura política, econômica 
e jurídica que o empresário 
tem que enfrentar?
JOÃO ROBERTO FERREI-
RA FRANCO – São inúmeros 
os fatores, mas o principal é 
o nosso Estado intervencio-
nista. Temos uma cultura de
intervenção estatal na
atividade privada, seja
por meio de leis,  impos-
tos, falta de estrutura
etc. Existe um erro muito
grande quando se afirma
que o fracasso da empre-
sa é culpa do empresário
e de sua gestão. No meu

ponto de vista, a culpa sempre será do Estado quan-
do o histórico do setor privado é de mais fracassos 
do que acertos. Se olharmos para outros países, ve-
mos um histórico de empresas que passaram gera-
ções e mais gerações gerando empregos e desenvol-
vimento e se mantêm até hoje. Empresas com 100, 
200 e até 300 anos de vida, enquanto no Brasil  o 
histórico é outro. Como aqui o Estado não consegue 
cumprir com seu papel assistencial,  ou seja, sua fi-
nalidade, ele passa essa carga para o setor privado 
através de legislações ou decisões equivocadas, e as 
empresas precisam se virar para cumprir com tais 
determinações. É preciso mencionar ainda a falta de 
uma estrutura no País que dê suporte ao desenvolvi-
mento dos negócios. Precisamos de um Estado me-
nos intervencionista que atue visando ao desenvol-
vimento de suas empresas e de seus cidadãos, e não 
um país onde os interesses políticos e dos políticos 
estão em primeiro lugar.     

“temos uma cultura de intervenção 
estatal na atividade privada, seja por 
meio de leis, impostos, falta de estru-
tura etc. existe um erro muito grande 
quando se afirma que o fracasso da 
empresa é culpa do empresário e de 
sua gestão. no meu ponto de vista, a 
culpa sempre será do estado quando 
o histórico do setor privado é de mais
fracassos do que acertos.”
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