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ABERTURA E COMENTÁRIOS INICIAIS
No dia 29 de abril de 2022, ocorreu a primeira reunião do Núcleo de Estudos de Direito de Empresa 
e Arbitragem (NDEA), na sede da Fundação Getulio Vargas, no Rio de Janeiro, no foyer do Cen-
tro Cultural, com a coordenação acadêmica dos professores Márcio Guimarães e Nelson Eizirik. 

O NDEA da FGV Direito Rio possui uma composição diversificada, reunindo membros rele-
vantes e de destaque em suas áreas de atuação, com o objetivo de desenvolver estudos que 
permitam identificar as necessidades e soluções fundadas no direito de empresa e arbitragem.

A reunião se iniciou destacando a importância do diálogo entre representantes de diversos 
setores do mercado e da economia, de maneira a congregar diferentes stakeholders, com a 
adoção das regras do formato Chatham House Rules, que proporciona ampla liberdade de dis-
cussão dos temas, preservando-se o sigilo quanto à autoria dos comentários realizados.

A temática central discutida no primeiro encontro foi a interseção entre a insolvência e a ar-
bitragem, incluindo também questões de direito societário, que se desdobraram em diversas 
outras, provocativas para o debate, que em muitos casos não admitem, por sua própria com-
plexidade, respostas definitivas ou soluções prontas e conclusivas. 
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TEMAS DISCUTIDOS
• CAPACIDADE DA EMPRESA EM CRISE NA INSOLVÊNCIA; 

• INTERLOCUÇÃO ENTRE A ARBITRAGEM E O JUÍZO (Recuperação Extrajudicial, 
Recuperação Judicial e Falência); 

• A DELIBERAÇÃO SOCIAL PARA INGRESSO COM A RECUPERAÇÃO JUDICIAL E PARA 
CONFESSAR FALÊNCIA; 

• OS DIREITOS DOS SÓCIOS E A CRISE DA EMPRESA.
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O QUE OCORRE QUANDO UMA 
SOCIEDADE EM CRISE É SIGNATÁRIA DE 
UMA CLÁUSULA ARBITRAL?

Inaugurou-se esta sessão com a constatação 
de que a interlocução entre a crise da em-
presa e a arbitragem é questão tormentosa e 
desafiadora, registrando-se que a recente re-
forma da Lei de Falências pela lei 14.112/2020 
incluiu previsões expressas sobre o tema em 
quatro artigos (6ª, §9º;1 22, III, C;2 51, IX;3 167, 
M, §2º4), com destaque para a regra de que a 
recuperação judicial ou a falência não afetam 
a eficácia da cláusula arbitral (art. 6º, §9º).
Pontuou-se que o local adequado para a dis-
cussão das questões envolvendo a empresa 
em crise é, em regra, o juízo estatal da recu-
peração judicial, o qual é o único capaz de 
conferir uma solução concentrada e equili-
brada para todos os casos.

A discussão prosseguiu com a menção a re-
levante julgamento envolvendo a questão da 
intersecção entre insolvência e arbitragem 
(STJ, CC 186.210-SP).

Naquele caso, o contrato firmado entre as 
partes continha cláusula resolutória expressa 
em caso de insolvência de uma das partes 
(cláusula ipso facto), e, considerando o ajui-
zamento de recuperação judicial por uma das 
contratantes, iniciou-se arbitragem em que 
se discutia a validade da referida disposição. 
O Tribunal Arbitral reconheceu a validade 
da cláusula ipso facto, declarando a rescisão 
contratual em razão da recuperação judicial 
de uma das partes. Nesse interregno, o juí-
zo da recuperação declarou não estar res-
cindido o contrato, incluindo-o em unidade 
produtiva isolada (UPI), a qual foi alienada. 

A recuperanda então instaurou Conflito 
de Competência no STJ,5 requerendo re-
conhecimento da competência exclusiva 
do juízo recuperacional para decidir o lití-
gio instaurado, sob o argumento de que o 

1 Art. 6º. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (…). §9º O 
processamento da recuperação judicial ou a decretação da falência não autoriza o administrador judicial a recusar a 
eficácia da convenção de arbitragem, não impedindo ou suspendendo a instauração de procedimento arbitral.

2 Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta Lei 
lhe impõe: (…). III – Na falência: (…). c) relacionar os processos e assumir a representação judicial e extrajudicial, incluídos 
os processos arbitrais, da massa falida.

3 Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com: (…). IX – a relação, subscrita pelo devedor, de todas 
as ações judiciais e procedimentos arbitrais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a 
estimativa dos respectivos valores demandados.

4 Art. 167-M. Com o reconhecimento de processo estrangeiro principal, decorrem automaticamente: (…). §2º. Os credores 
conservam o direito de ajuizar quaisquer processos judiciais e arbitrais, e de neles prosseguir, que visem à condenação 
do devedor ou ao reconhecimento ou à liquidação de seus créditos, e, em qualquer caso, as medidas executórias deverão 
permanecer suspensas.

5 Conflito de Competência nº 186210/SP.

SESSÃO 1
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contrato em questão seria essencial para 
a reestruturação da devedora. Nos au-
tos desse feito, o  Ministro Luis Felipe Sa-
lomão proferiu decisão liminar no sentido 
de que a competência para o julgamento 
da questão seria do juízo recuperacional.  

Tendo em vista o argumento aventado naquele 
caso para atrair a competência do juízo recu-
peracional — qual seja, o de que a manutenção 
do contrato era essencial para a reestrutura-
ção — passou-se a discutir no painel a possi-
bilidade de adoção de um critério definidor 
do conceito de essencialidade dos contratos. 

Pontuou-se a dificuldade para o estabeleci-
mento de um critério quantitativo ou quali-
tativo que pudesse definir tal conceito, ten-
do em vista que existem casos em que o 
contrato é claramente indispensável para o 
soerguimento da empresa e, por outro lado, 
casos nebulosos, que não poderiam ser ana-
lisados sob a ótica de um conceito fechado.

Sobre o tema posto em discussão, portanto, 
percebeu-se a existência de duas possíveis 
abordagens: uma, direcionada exclusiva-
mente à questão da competência, ou seja, a 
quem competiria decidir litígios envolvendo 
o contrato; outra, direcionada à questão do 
mérito do julgamento — esta sim, relativa ao 
conceito de essencialidade e o enquadra-
mento do negócio jurídico neste conceito.

Existiriam, nesta via, contratos que, por sua 
natureza, repercutiriam sobremaneira na cri-
se da empresa (e, consequentemente, no su-
cesso da reestruturação e no interesse pú-
blico na manutenção da atividade) e que, 
portanto, deveriam ser julgados pelo juízo 
recuperacional. Outros, que por sua natureza 
não possuem tanta interferência na recupera-
ção das empresas, e poderiam, portanto, ser 
julgados pelo tribunal arbitral, prevalecendo, 
neste caso, o interesse privado das partes. 

No entanto, questionou-se: ainda que não se 
possa definir critérios fechados para estipu-
lar um conceito único de essencialidade, o 
que pode ser considerado, de fato, essencial 
para uma empresa em crise? É difícil definir, 
justamente porque em um cenário de difi-
culdades financeiras, quase todos os ativos 
podem ser considerados indispensáveis para 
a reestruturação da atividade. Com efeito, a 
necessidade de ingresso de recursos finan-
ceiros torna a análise da essencialidade de 
contratos muito complexa.

Ainda acerca do conceito de essencialidade, 
argumentou-se que a legislação de insolvên-
cia não dispõe sobre o tema, referindo-se 
apenas a “bem de capital essencial” em seu 
art. 49, §3º, ao impedir a venda ou a retira-
da destes bens do estabelecimento do de-
vedor durante o stay period estipulado no 
art. 6º, §4º da lei. Neste sentido, haveria que 
se refletir se a lei traduz a norma em restrin-
gir a discussão apenas aos bens de capital, 
que seriam aqueles aplicados no processo 
produtivo da empresa, os quais não seriam 
consumíveis e nem perecíveis, excluindo-se, 
dessa forma, o dinheiro, por exemplo.

Levantou-se, por fim, dentro desse tópi-
co de análise, a importância da colabora-
ção entre o juízo arbitral e o juízo estatal 
— este último, com maior aptidão para li-
dar com questões fáticas envolvendo a cri-
se da empresa — como a possível solução 
para se definirem questões que deman-
dam celeridade, por se tratar de temáti-
ca que normalmente demanda urgência. 

Assim sendo, ressaltou-se a necessidade de 
fortalecimento da cultura colaborativa entre 
os juízos estatais (recuperacional e os de-
mais) para a adequada solução de conflitos 
desta natureza, tal qual disposta na recente 
reforma da lei 11.101/2005.
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Nesta sessão, discutiu-se a possibilidade de 
inserção de cláusula arbitral em contrato fir-
mado por sociedade que se encontra em re-
cuperação judicial ou falida.

Em uma primeira análise, a solução vislum-
brada é a de que o princípio da liberdade 
contratual permitiria tal proceder. No âmbito 
das empresas em recuperação judicial, a dis-
cussão se daria de maneira mais simples do 
que se tratando de inserção em contratos fir-
mados com sociedades falidas — afinal, du-
rante o processo de reestruturação, o deve-
dor é regularmente mantido na condução de 
suas atividades (art. 64 da lei 11.101/2005), de 
modo que sua capacidade legal permanece 
inalterada e inexistem óbices legais à cele-
bração de contratos contendo compromisso 
arbitral, decisão de gestão cabível apenas ao 
próprio devedor.

Nos casos de falências, a solução é mais 
complexa. Neste caso, discutiu-se se o admi-
nistrador judicial, na qualidade de represen-
tante legal da massa falida, teria a liberda-
de para firmar cláusula desta natureza, sem 
prévia consulta aos credores e autorização 
judicial. Com esse objetivo, debateu-se a re-
dação do novo §9º do artigo 6º da Lei de Fa-
lências, inserido pela lei nº 14.112 de 2020, per-
mitiria tal conclusão. Conclui-se que apesar 
da redação objetiva do referido dispositivo, 
não há espaço para diversas interpretações 
divergentes, sugerindo-se a necessidade de 
reforço doutrinário sobre as previsões da 
norma, a partir dos debates envolvendo a 

competência do juízo arbitral e estatal. Res-
tou evidenciado que o administrador judicial 
tem o múnus de defender os interesses da 
massa falida da melhor forma possível; caso 
seja com a assunção de cláusula arbitral, que 
assim o faça, com as cautelas necessárias re-
ferentes à disponibilidade do ativo de toda a 
massa falida.

Nesse sentido, a regra expressa traduzida no 
art. 6º, §9º é a de que o administrador judi-
cial não pode impedir a instauração da ar-
bitragem. Com a instauração, inaugura-se a 
discussão, conduzida pelo tribunal arbitral, 
sobre o prosseguimento da arbitragem en-
volvendo massa falida, em virtude do princí-
pio da competência-competência. 

Discutiu-se também nesta sessão sobre a 
impecuniosidade, i.e., hipótese em que a 
massa falida não possui recursos financei-
ros suficientes para arcar com os custos do 
procedimento arbitral. De início, constatou-
-se que o simples fato de se tratar de massa 
falida não implica, por si só, na conclusão de 
que não há recursos financeiros disponíveis 
para arcar com a arbitragem. Pontuou-se 
que, em razão do princípio constitucional 
do acesso à justiça, a questão torna-se re-
levante, tendo em vista que a parte que não 
possui recursos financeiros para participar 
da arbitragem poderia se valer do argumen-
to da violação ao direito de acesso ao Poder 
Judiciário. Por outro lado, ressalta-se nestes 
casos o problema da insegurança jurídica 
que a análise casuística da impecuniosida-

PODE SER INSERIDA CLÁUSULA 
ARBITRAL EM CONTRATO FIRMADO 
COM SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL OU MESMO FALIDA?

SESSÃO 2
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de poderia ocasionar. Comentou-se também 
que há casos em que a impecuniosidade de 
massas falidas é causada por má gestão por 
parte de administradores judiciais. Sobre o 
tema, foi mencionada recente decisão pro-
ferida pela 2ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial do Tribunal de Justiça do Esta-
do de São Paulo (apelação cível 1002077-
20.2021.8.26.0457), cujo seguinte trecho foi 
destacado: “Se essa questão financeira for 
alçada ao patamar de revogação da cláusula 
compromissória, haverá insegurança contra-
tual injustificável e que depõe contra a ideo-
logia de uma jurisdição estabilizada e coe-
rente com os princípios maiores da função 
(solucionar conflitos)”, em que o argumento 
da impecuniosidade não foi aceito como mo-
tivo para se afastar a eficácia da cláusula ar-
bitral. Neste aspecto, ressaltou-se que a crise 
da empresa é fenômeno comum e previsível, 
estando, portanto, inserido na álea do con-
trato em que a convenção arbitral foi incluída. 

Outro ponto levantado foi o de que, tendo 
as partes pactuado a arbitragem como meio 
de solução de litígios, permitir que a impe-
cuniosidade seja motivo para se afastar o re-
curso à via arbitral, pode ocasionar pedidos 
de falência com o único intuito de se afastar 
a eleita jurisdição arbitral.

Ainda sobre este tópico, debateu-se a res-
peito da impossibilidade de se aferir a im-
pecuniosidade unicamente com base no 
critério do fluxo de caixa da sociedade. Dis-
cutiu-se se outros fatores, e indicadores de 
ordem financeira devem ser verificados con-
juntamente, como a existência de ativos va-
lorosos e de direitos de créditos detidos pela 
companhia.

Mencionou-se que, em sede de direito com-
parado, a Alemanha, por exemplo, permite 
a suspensão da eficácia da cláusula arbitral 
por impecuniosidade, mas com base em 
uma ampla análise da situação financeira da 
companhia. Assim, o debate conduziu à per-
cepção de que deve haver rigor na análise da 
existência da impecuniosidade. 

Por fim, questionou-se sobre a conveniência 
da criação de uma regra de definição de im-
pecuniosidade para os casos específicos de 
falência ou de recuperação judicial.
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É POSSÍVEL HARMONIZAR O 
PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA 
(PRÓPRIO DA INSOLVÊNCIA) COM A 
CONFIDENCIALIDADE, MUITO COMUM 
NA ARBITRAGEM? TRATANDO-SE 
DE COMPANHIA ABERTA, HAVERIA 
MODIFICAÇÃO DO DEVER DE INFORMAR?
Iniciou-se esta sessão com a constatação 
de que há, no âmbito das companhias aber-
tas, disciplina própria envolvendo o direi-
to de acesso à informação por parte dos 
investidores, uma vez que estes acessam 
a poupança popular e a matéria, portanto, 
envolve o interesse público e o bom funcio-
namento dos mercados regulados.

Em sequência, foram mencionados os rele-
vantes marcos normativos para o tratamen-
to da questão posta em discussão: a Re-
solução nº 44, a Instrução nº 480 e a nova 
Resolução nº 80, ambas da CVM.

Acerca da Resolução nº 44 da CVM, e, mais 
especificamente, do seu artigo 2º, inciso 
XXII6  — que trata da divulgação de pedi-
dos de recuperação judicial — questionou-
-se se seria suficiente apenas a divulga-
ção do fato relevante sobre o pedido de 
recuperação judicial, tendo em vista que 
a crise é precedida de diversos eventos 
adversos, não se concretizando somen-
te no exato momento do pedido de recu-

peração judicial perante o juízo estatal. 

Foi exposto que a Instrução nº 480 da CVM 
tem hoje dispositivos que dispensam, de cer-
ta maneira, as companhias em recuperação 
judicial da apresentação de formulários de 
referência, à exceção das companhias per-
tencentes à Categoria A. Como o formulá-
rio de referência é um documento relevante 
para a divulgação de informações, questio-
nou-se o motivo desta dispensa específica. 

Na recente Resolução nº 80 da CVM, por sua 
vez, ressaltou-se que esta vem sendo muito 
debatida no mercado, por tornar obrigató-
ria a divulgação, pelas companhias, de to-
das as demandas societárias envolvendo 
direitos difusos, coletivos ou individuais ho-
mogêneos em que o emissor, seus acionis-
tas ou administradores figurem como parte. 
Discutiu-se assim, se no âmbito de uma cri-
se da empresa, deveria haver o compartilha-
mento destas informações com o público. 

Comentou-se que a sensibilidade do tema 

6 Art. 2º. Considera-se relevante, para os efeitos desta Resolução, qualquer decisão de acionista controlador, deliberação 
da assembleia geral ou dos órgãos de administração da companhia aberta, ou qualquer outro ato ou fato de caráter 
político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa 
influir de modo ponderável: (…). XXII — pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, requerimento de falência ou 
propositura de ação judicial, de procedimento administrativo ou arbitral que possa vir a afetar a situação econômico-
financeira da companhia.

SESSÃO 3
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diz respeito a direitos de terceiros. Se no 
âmbito da administração pública já vige o 
princípio da publicidade em razão do inte-
resse público que permeia os litígios — o 
que levou, inclusive, à alteração do artigo 2º, 
§3º, da lei 9.307/96,7 tornando públicas as 
arbitragens envolvendo a administração pú-
blica — por que no âmbito de empresas em 
crise, em que também há evidente interesse 
público, haveria divergência no tratamento 
da questão?

Comentou-se também que se a questão da 
confidencialidade adquire especial relevân-
cia em se tratando de companhias abertas, 
torna-se ainda mais sensível quando há o 
envolvimento de companhias abertas em 
recuperação judicial. A temática já é discu-
tida há muito na Comissão de Valores Mobi-
liários e resultou na edição da já menciona-
da Resolução nº 80, que prevê a divulgação 
de informações sobre demandas nas quais 
possa ser proferida decisão cujos efeitos 
atinjam a esfera jurídica da companhia ou 
de outros titulares de valores mobiliários de 
emissão do emissor que não sejam partes 
do processo, tais como ação de anulação de 
deliberação social, ação de responsabilida-
de de administrador e ação de responsabili-
dade de acionista controlador.8

Outro ponto destacado foi o amplo conhe-
cimento de que as transformações sociais 
não são acompanhadas pela lei, cuja evo-
lução é mais vagarosa. Tal fato torna ne-
cessárias novas interpretações das normas 
postas, de acordo com a evolução da socie-
dade e das relações jurídicas. Do contrário, 
a produção de atos normativos sucessivos 
seria sempre necessária, de maneira infin-
dável. Assim, discutiu-se se, no âmbito das 
empresas em dificuldade, a interpretação 
da questão envolvendo a confidencialidade 

deve ser melhor enfrentada pela doutrina e 
pela jurisprudência, ao menos quanto à via-
bilização de acesso aos procedimentos ar-
bitrais por parte do comitê de credores ou 
do administrador judicial.

Com efeito, ressaltou-se que são comuns 
os casos em que o destino da arbitragem 
afeta diretamente a recuperação judicial, 
de maneira que, no mínimo, o comitê de 
credores deveria ter acesso ao que ocor-
re no âmbito do procedimento arbitral, o 
que evitaria uma surpresa para os credo-
res quanto ao valor de eventuais conde-
nações/créditos lá originados. Nesse senti-
do, seria recomendável certa flexibilização 
da confidencialidade para que o comitê 
de credores ou o administrador judicial ti-
vessem acesso aos procedimentos arbi-
trais em que a devedora figura como parte. 

Ressaltou-se que a confidencialidade é pac-
tuada entre as partes. Assim sendo, deveria 
haver uma ponderação: de um lado, aquilo 
que seja resultado de norma cogente, que 
imponha transparência e publicidade — a 
exemplo das arbitragens envolvendo admi-
nistração pública — e, por outro lado, a for-
ça do pactuado entre as partes. Sugeriu-se 
que este aparente conflito deva ser, assim, 
objeto de ponderação pelo tribunal arbitral. 

Em sequência, foi debatida a crescente pre-
ocupação dos doutrinadores quanto à es-
cassez de jurisprudência sobre a matéria 
no âmbito societário, mormente em casos 
envolvendo companhias abertas de grande 
porte, resultado do sigilo em procedimentos 
arbitrais que discutem os conflitos empresa-
riais. De fato, existem questões relevantes, 
sobre as quais não se têm jurisprudência 
firmada, o que poderia levar à insegurança 
jurídica decorrente de decisões diametral-

7 Art. 2º. A arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes. (…). §3º. A arbitragem que envolva a 
administração pública será sempre de direito e respeitará o princípio da publicidade.

8 Art. 1º, inciso II do Anexo I à Resolução nº 80 da CVM. 
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mente diversas em casos similares. Foram 
citados como exemplos a presunção de nexo 
causal em casos de danos causados aos in-
vestidores e a importação da teoria da frau-
de ao mercado do direito norte-americano, 
ambas amplamente discutidas atualmente, 
porém sem que seja possível a consolida-
ção de um entendimento jurisprudencial. 

Ainda sobre o tema, questionou-se se as de-
mandas envolvendo grandes companhias, 
ou altos valores, não devam ser decididas 
pelo Poder Judiciário, em razão dos inte-
resses dos investidores e da necessidade de 
construção de uma jurisprudência empre-
sarial em prol da segurança jurídica. Acres-
centou-se que não se trata de um proble-
ma peculiar e restrito à matéria societária, 
havendo outras áreas do direito que sofrem 
com o mesmo problema.

Por fim, foi feita importante observação so-
bre o atual cenário das arbitragens de inves-
timento, casos em que a dicotomia transpa-
rência/sigilo tem grande importância e foi 
tema de recentes alterações. Em alguns pro-
cedimentos desta natureza, durante as au-
diências e conferências os advogados têm à 
sua disposição dois botões, um verde e um 
vermelho. Apertando-se o vermelho, inicia-

-se o sigilo dos debates promovidos apenas 
em determinado trecho, ao qual o público 
não terá acesso; ao se apertar o botão ver-
de, a regra da publicidade será mantida nos 
debates conseguintes.

Argumentou-se que a confidencialidade da 
arbitragem tem sido relativizada, havendo 
recentes mudanças neste sentido, a exemplo 
das já mencionadas questões envolvendo o 
Estado e as companhias abertas — áreas em 
que tradicionalmente sempre se defendeu a 
ampla publicidade. Atualmente, há diversos 
grupos que pressionam pela publicidade 
das arbitragens, como os desenvolvedores 
de contratos modelo (como os contratos de 
M&A e contratos padrão de petróleo e gás), 
que têm claro interesse em saber o que vem 
sendo decidido pelos tribunais arbitrais, a 
fim de aprimorar as disposições inseridas 
em seus instrumentos contratuais e assim 
diminuir o risco de litígios entre as partes. 
O mercado, aliás, vem entendendo esta de-
manda como sendo legítima.

Neste sentido, concluiu-se que atualmen-
te, a confidencialidade não pode ser vista 
como algo rígido, devendo ser repensada 
sua vantagem e extensão.
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Nesta sessão discutiu-se o tratamento do 
tema sob a ótica da arbitragem e da insol-
vência transnacional.

Iniciou-se a discussão pela exposição 
das previsões do art. 167-A, §3º9 da lei 
11.101/2005, que aduz que, em caso de con-
flito, as obrigações assumidas em tratados 
ou convenções internacionais em vigor pre-
valecerão sobre as disposições do Capítu-
lo VI-A do referido diploma. O dispositivo 
mencionado está em linha com as previsões 
do art. 13 do CPC,10 que finalmente elegeu o 
critério da especialidade como o principal 
no conflito entre os tratados e a lei interna. 
Ressaltou-se ainda que o Código de Bus-
tamante tem disposições sobre insolvên-
cia internacional e sobre provas no direito 
estrangeiro, bem como a importância da 
Convenção de Nova York, que podem con-
tribuir para o deslinde do tema analisado. 

Em seguida, comentou-se sobre a proble-
mática envolvendo a vedação à litispendên-
cia internacional pelo Código de Processo 
Civil Brasileiro e as novas previsões da Lei 
de Falências no artigo 167-M11 acerca do re-

conhecimento de um processo estrangeiro 
principal, no território nacional.

Discutiu-se se as novas regras relativas à in-
solvência transnacional previstas na Lei de 
Falências são, de fato compatíveis, com as 
regras nacionais. No Brasil, o regramento 
constitucional atribui a competência para a 
homologação de decisões estrangeiras ao 
Superior Tribunal de Justiça, criando um sis-
tema bastante rígido para que estas produ-
zam efeito em território nacional. Contudo, 
restou esclarecido que o novo regramento 
legal de insolvência transnacional, ao esti-
pular diversas medidas de cooperação entre 
juízes e autoridades competentes no Bra-
sil e em outros países na crise da empresa 
transnacional, flexibilizam o procedimento 
de reconhecimento de decisões proferidas 
fora do território nacional. O novo modelo, 
fundado na lei modelo da UNCITRAL, não 
viola o regramento constitucional, eis que 
a decisão de determinado juízo estrangei-
ro não terá enforcement no outro territó-
rio, mas sim, em razão da cooperação, será 
adotada pelo juízo destinatário, o qual pro-
feria decisão no mesmo sentido, dentro da 

DIANTE DA INSOLVÊNCIA 
TRANSNACIONAL E ARBITRAGEM, 
HAVERIA ALGUMA MODIFICAÇÃO NO 
TRATAMENTO DO TEMA? 

SESSÃO 4

9 Art. 167-A. Este capítulo disciplina a insolvência transnacional, com o objetivo de proporcionar mecanismos efetivos 
para: (…). §3º Em caso de conflito, as obrigações assumidas em tratados ou convenções internacionais em vigor no Brasil 
prevalecerão sobre as disposições deste Capítulo.

10 Art. 13. A jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas 
em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte.

11 Art. 167-M. Com o reconhecimento de processo estrangeiro principal, decorrem automaticamente: (…). I – a suspensão 
do curso de quaisquer processos de execução ou de quaisquer outras medidas individualmente tomadas por credores 
relativas ao patrimônio do devedor, respeitadas as demais disposições desta Lei; II – a ineficácia do curso da prescrição de 
quaisquer execuções judiciais contra o devedor, respeitadas as demais disposições desta Lei; (…).
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sua jurisdição. Diversos casos foram discu-
tidos, como o do banco Lehman Brothers, 
demonstrando a efetividade do modelo de 
cooperação encetado.

Comentou-se, por outro lado, que apesar de 
se tratar de questão complexa, as soluções 
atribuídas pela reforma da lei 11.101/2005 
foram precedidas de intensas discussões e 
debates por parte de especialistas em di-
reito internacional no âmbito da UNCITRAL 
(ONU), por mais de uma década, envolven-
do a criação de um único documento con-
junto sobre a matéria — uma lei modelo 
(model law).

Ao cabo de muitos debates no âmbito da 
UNCITRAL, diante da impossibilidade prá-
tica de harmonização de regras internacio-
nais, visando a elaboração de tratado ou 
qualquer outro mecanismo nesse sentido, a 
melhor solução encontrada foi a necessida-
de de cooperação entre os juízos de diferen-
tes nacionalidades, com o estabelecimento 
de um protocolo de cooperação entre estes. 
Fundado no princípio de la courtoisie e no 
princípio do comity, estabelece-se a coope-
ração, permitindo que juízos de diferentes 
nacionalidades atuem de maneira conjun-
ta, através de um protocolo de cooperação, 
sem que as decisões de um prevaleçam 
sobre as do outro. Na prática, os casos de 
insolvência transnacional têm sido bem so-
lucionados através da solução cooperativa 
entre os juízos envolvidos.

Observou-se que na Europa, ainda que ado-
tada a solução da cooperação entre os juí-

zos de diferentes nacionalidades, elaborou-
-se o Regulamento Europeu nº 1.346/2000, 
seguido do de nº 848/15, observando-se 
que em casos de divergência, a solução se 
dá pela Corte de Justiça Europeia, exempli-
ficando-se com o caso MG Rover e Parmalat. 

No Brasil, houve o exemplo do caso da re-
cuperação judicial da Oi, ainda antes da re-
forma da lei 11.101/2005. Naquela hipótese, 
havia situações de conflito entre diferen-
tes juízos internacionais, como o holandês, 
solucionadas por meio da adoção de um 
protocolo de cooperação. Da mesma for-
ma, o caso Joseph Nakash, israelense que 
buscou sua restruturação nos EUA, tentan-
do se esquivar do processo de insolvência 
em Israel, foi resolvido através da coopera-
ção entre o juízo israelense e o americano. 

Pontuou-se que, até hoje, o sucesso dos 
casos de insolvência transnacional depen-
de de uma atuação conjunta dos juízos en-
volvidos, com o convencimento de um pelo 
outro, de que suas decisões são adequadas 
para as matérias postas sob análise no caso 
concreto, em cada país.

Por fim, ressaltou-se que há hipóteses 
em que, ainda que empreendidos es-
forços, não é possível atingir uma con-
cordância entre os juízos envolvidos. 
Todavia, este é um risco que deve ser pon-
derado e antecipado pelas sociedades 
que optam pela atuação transnacional. 
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OS DIREITOS DOS SÓCIOS DIANTE DA 
CRISE DA EMPRESA

SESSÃO 5

Nesta última sessão, foram objeto de deba-
te os direitos dos sócios nos casos das em-
presas em dificuldades. Inicialmente, pon-
tuou-se ser tema bastante controvertido, 
em razão da existência de casos patológi-
cos envolvendo a matéria, que não seguem, 
necessariamente, a lei em sua pureza.

Pontuou-se que, nos casos de falência e 
de recuperação extrajudicial, não existem 
maiores afetações aos direitos dos sócios, 
salvo, no segundo caso, se houver previsões 
contratuais específicas.

No caso da recuperação judicial, foram des-
tacados alguns aspectos a serem considera-
dos: (i) a delimitação imposta à administra-
ção da companhia de não alienar bens do 
ativo não circulante sem que haja a concor-
dância do administrador judicial e prévia au-
torização do juiz (art. 66 da lei 11.101/2005); 
(ii) a necessidade de autorização prévia da 
assembleia geral de acionistas para o pedi-
do de recuperação judicial, à exceção dos 
casos de urgência, em que o administrador 
da companhia pode pleitear a recuperação 
judicial, com a concordância prévia do con-
trolador da companhia, se houver — o que, 
de fato, se observa em quase todas as com-
panhias brasileiras.

Detalhou-se que em termos de negociação 
para o pedido de recuperação judicial e ela-
boração do seu plano, o que a administra-
ção apresentará (negociação) aos credores 
terá, em princípio, a concordância do con-
trolador — que, naturalmente, tem ingerên-
cia sobre a administração da companhia.

Desta feita, observou-se que a participação 
do controlador no processo de reestrutura-
ção é importante; todavia, há situações em 
que podem surgir abusos. Neste sentido, 
mencionou-se o art. 116 da lei 6.404/76, que 
estabelece a obrigação do controlador em 
exercer o controle com vistas à função so-
cial da companhia, que, como maior agente 
econômico, projeta-se não apenas interna 
corporis, mas também sobre a comunidade 
em torno da empresa, seus empregados e 
financiadores.

Assim, a disciplina da responsabilidade do 
controlador torna-se essencial para a análi-
se da legalidade de sua atuação durante o 
processo de reestruturação.

Ponto fulcral debatido foi se, na implemen-
tação das medidas previstas no plano já 
aprovado, haveria a necessidade de se se-
guir os ritos previstos na lei 6.404/76.

Com efeito, há uma série de medidas so-
cietárias frequentemente adotadas como 
meios de reestruturação que dependem, 
em tese, de autorização pelo órgão societá-
rio competente, como os casos de aumento 
de capital. Ademais, em casos de aumento 
de capital com capitalização de crédito, há 
o direito de preferência atribuído aos sócios 
(art. 171, §2º, LSA).

Neste ponto, o debate girou em torno da 
problemática dos casos em que sócios mi-
noritários que tenham sido contrários ao 
pedido de recuperação judicial tenham tido 
sua participação societária diluída em razão 
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de aumento de capital da companhia pre-
visto no plano de recuperação judicial.

Mencionou-se que há precedentes no sen-
tido de que prevalecem, neste caso, as pre-
visões do plano sobre os interesses priva-
dos dos acionistas. Foi o que se decidiu nos 
casos das recuperações judiciais da Oi e da 
Renuka, além de outro mais remoto — Daslu. 

Observou-se, ademais, que há casos em que 
tais operações societárias são efetivadas an-
tes mesmo da apresentação do pedido de 
recuperação judicial, a fim de se evitar even-
tuais prejuízos aos acionistas minoritários. 

Por fim, pontuou-se que há, por outro lado, 
a especificidade da lei 11.101/2005 em re-
lação à lei 6.404/1976. A lei de insolvência 

empresarial, por ser multidisciplinar, trata de 
matérias diversas, trazendo, dentre outras, 
regras processuais penais e civis — inclusive 
afastando disposições do Código de Pro-
cesso Penal e do Código de Processo Civil. 

Assim, argumentou-se que há, na própria lei 
11.101/2005, normas próprias acerca de di-
reito societário, que devem ser em regra se-
guidas nos casos de crise da empresa, por 
se tratar de lei especial que prevaleceria so-
bre as previsões da lei geral. Neste ponto, se 
inseririam, por exemplo, as questões envol-
vendo administração da companhia, direitos 
essenciais de acionistas e direito de recesso. 
Reconheceu-se, contudo, a complexidade 
da questão posta, que não traz soluções 
simples, havendo diversas disposições so-
cietárias não dispostas na lei 11.101/2005.
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