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RESUMO
Este trabalho se destina a examinar os efeitos da insolvência transnacional – na forma de
falência ou recuperação judicial – na arbitragem, dentro do contexto da globalização e
internacionalização das relações comerciais. Assim, busca-se estudar as consequências da
insolvência transnacional no que tange à possibilidade de celebração de convenção de
arbitragem pela devedora, à eficácia da convenção de arbitragem já celebrada antes da
insolvência e à continuidade dos procedimentos arbitrais em curso. Ademais, será analisado a
regulamentação do tema em nível nacional e internacional, bem como a existência de conflitos
de leis decorrentes da incidência de normas de diversos países, característico de um panorama
de insolvência transnacional

PALAVRAS-CHAVE

Arbitragem. Insolvência. Falência. Recuperação judicial. Suspensão automática. Insolvência
transnacional.

ABSTRACT
This work seeks to examine the effects of cross-border insolvency – in the meaning of
bankruptcy or recovery – on arbitral proceedings, within the context of globalization and
internationalization of trade and business relations. Accordingly, we propose to study the
consequences of cross-border insolvency with regard to the possibility of entering into an
arbitration agreement by the debtor, the effectiveness of an arbitration agreement already
concluded by the time of the insolvency and the endurance of ongoing arbitral proceedings.
Furthermore, we will analyze the regulation of this subject, in a national and international
perspective, as well as the conflict of laws originated by the suitability of several rules from
different countries, typical of a cross-border insolvency outlook.
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INTRODUÇÃO

O aumento do fluxo do comércio global e o estreitamento dos laços entre agentes
econômicos de diferentes países, característicos do mundo globalizado, têm se mostrado
compatíveis com a utilização da jurisdição privada da arbitragem para a resolução de conflitos
envolvendo direitos patrimoniais disponíveis. Isso ocorre devido a inúmeros fatores intrínsecos
à arbitragem, que a tornam mais vantajosa para dirimir conflitos societários, em comparação
com métodos tradicionais de resolução de disputas. Para melhor ilustrar, destaque-se a
autonomia de vontade das partes – princípio basilar da arbitragem – que viabiliza a escolha da
lei material e processual aplicável, o idioma, a sede, a composição do Tribunal Arbitral, bem
como outros aspectos a serem consensualmente acordados.
Ademais, a arbitragem é normalmente atrelada a uma tecnicidade do julgamento e
expertise dos árbitros1, o que é desejável, ao se considerar a realidade de contratos societários
altamente complexos. Destaca-se, também, a maior celeridade do procedimento arbitral2, que
se coaduna perfeitamente com a dinâmica do universo corporativo. Adicione-se a
confidencialidade normalmente conferida à arbitragem. Seja ela considerada inata ao
procedimento ou incidental3, fato é que pode ser um elemento favorável às companhias abertas
– cujos valores mobiliários são negociados no mercado de capitais – pois evita que informações
sigilosas relacionadas aos conflitos sejam divulgadas em momento inoportuno, ou que certas
disputas ou crises importem na desvalorização da companhia.
Em outras palavras, a arbitragem se consolida como procedimento personalizado, feito
sob medida e em conformidade com o desejo das partes; dito isso, é adotada na maioria dos
contratos entre parceiros comerciais internacionais como jurisdição idônea de pacificação

1

MARTINS, Pedro Antônio Batista. Anotações sobre Arbitragem no Brasil e o Projeto de Lei do Senado
78/92. Revista de Processo. vol. 77. 1995.
2
A própria Lei de Arbitragem (Lei 9.307/1996) estabelece um prazo, na ausência de determinação pelas próprias
partes, para que a sentença arbitral seja proferida, o que demonstra a preocupação do legislador com a promoção
de um método alternativo de prestação jurisdicional que seja mais célere em comparação com o Judiciário. É ler e
conferir: “Art. 23. A sentença arbitral será proferida no prazo estipulado pelas partes. Nada tendo sido
convencionado, o prazo para a apresentação da sentença é de seis meses, contado da instituição da arbitragem ou
da substituição do árbitro.”.
3
Debate-se na doutrina se a confidencialidade, no ordenamento jurídico brasileiro, é intrínseca à arbitragem ou se
admite relativização, uma vez que a Lei 9.307/1996 se limita a estabelecer, em seu art. 13, §6°, um dever de
discrição do árbitro ao desempenhar suas funções. Nesse sentido, ver: CABRAL, Thiago Dias Delfino. A
Mitigação da Confidencialidade da Arbitragem na Recuperação Judicial. In LEE, João Bosco. LEVY, Daniel
de Andrade. Revista Brasileira de Arbitragem, 2018. pp. 45-66.
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social no universo do direito societário.4 Nessa perspectiva, como bem destacado por Inez
Balbino, baseando-se no levantamento de dados feito pela International Chamber of
Commerce, o Brasil ocupa a posição de quarto lugar dentre os países que mais se utilizam do
referido instituto.5
Paralelamente, a insolvência é outra uma constante neste cenário de globalização.
Grande parte dos agentes econômicos acaba por amargar dificuldades em um dado momento,
em maior ou menor intensidade. Afinal, as crises econômicas são intrínsecas à dinâmica do
mercado: os produtos e serviços negociados estão em um processo de constante "destruição
criativa"6, que fomenta entre os competidores uma corrida pela inovação. Nesse cenário, o
Estado estabelece um conjunto de regras que proporcionem a reestruturação do agente afetado
pela crise, ou, sendo inviável tal recuperação, que importem na adequada remoção da sociedade
empresária cuja dificuldade se mostre irremediável.
Portanto, torna-se imperativa a harmonização das leis de insolvência com normas
aplicáveis ao procedimento arbitral, tendo em vista a inevitabilidade de zonas de interseção
entre ambos os institutos. Ocorre que a arbitragem e a insolvência – abrangendo-se por este
termo tanto a falência quanto a recuperação judicial – possuem alguns pontos de choque. Para
os fins do presente trabalho, cumpre destacar dois principais: (i) os efeitos da insolvência quanto
à arbitrabilidade subjetiva e objetiva e quanto à validade da convenção de arbitragem; (ii) a
imposição da suspensão automática dos procedimentos em curso (stay period) à arbitragem.
Em particular, o propósito das previsões de automatic stay ou stay period – período de
suspensão das ações e execuções em curso – é recuperar a empresa e evitar a redução do ativo
da sociedade que está em dificuldade e assim, consequentemente, salvaguardar um pagamento
ordenado a todos os credores.
No que tange à suspensão dos procedimentos devido à decretação da falência ou
deferimento da recuperação judicial, inúmeros países preveem regras de stay period em suas
leis de insolvência domésticas, divergindo, contudo, quanto à abrangência das arbitragens por

4

MACEDO, Alberto. Arbitragem e Recuperação de Empresas. In JOBIM, Eduardo; MACHADO, Rafael Bicca
(coord.). Arbitragem no Brasil: Aspectos Jurídicos Relevantes. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 26.
5

BALBINO, Inez. A Arbitrabilidade do Direito Falimentar In LEMES, Selma Ferreira; BALBINO, Inez
(coord). Arbitragem: Temas Contemporâneos. São Paulo: Quartier Latin, 2012. p. 201.
6
Nesse sentido: SCHUMPETER, Joseph A. Capitalism, Socialism and Democracy. University of Illinois at
Urbana-Champaign’s Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in
Entrepreneurship, 1942.
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esta previsão. Para exemplificar a variedade de regulamentação quanto às zonas de interseção
acima delineadas, é importante fazer um breve panorama do direito comparado.
Diferentemente da redação atual da Lei nº 11.101/05, a ser apresentada no primeiro
capítulo, a legislação falimentar portuguesa (Código de Insolvência e da Recuperação de
Empresas – CIRE) prevê expressamente os impactos da insolvência na arbitragem: a análise
conjunta do artigo 85 e do 87 esclarece que os efeitos da convenção de arbitragem – relativa a
litígios que possam influenciar o valor da massa insolvente – serão suspensos durante o período
em que perdurar a situação de insolvência; enquanto que os procedimentos já iniciados em
momento anterior à insolvência terão seguimento, havendo a devida substituição da sociedade
pelo administrador judicial. 7
Isto é, no ordenamento jurídico português, as partes sequer poderiam iniciar um
procedimento arbitral ao longo da condição de insolvência, nos casos em que o conflito tenha
um impacto potencial no patrimônio da sociedade em crise8, sendo então obrigadas a apensar
eventuais disputas ao processo de insolvência.9 Por outro lado, a segunda parte do dispositivo
em enfoque garante a continuidade dos procedimentos iniciados anteriormente à insolvência,
que correrão em separado.
Por sua vez, a previsão de automatic stay no direito norte-americano se encontra na
section 362, subsection (a), Chapter 15, do Bankruptcy Code.10 O dispositivo não inclui
expressamente a arbitragem na determinação da suspensão, entretanto, a doutrina e a
7

"Artigo 85° (...) 3 - O administrador da insolvência substitui o insolvente em todas as acções referidas nos
números anteriores, independentemente da apensação ao processo de insolvência e do acordo da parte contrária.
(...) Artigo 87º. Convenções arbitrais. 1 - Fica suspensa a eficácia das convenções arbitrais em que o insolvente
seja parte, respeitantes a litígios cujo resultado possa influenciar o valor da massa, sem prejuízo do disposto em
tratados internacionais aplicáveis. 2 - Os processos pendentes à data da declaração de insolvência prosseguirão
porém os seus termos, sem prejuízo, se for o caso, do disposto no n.º 3 do artigo 85.º e no n.º 5 do artigo 128."
Disponível
em:
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada//lc/118376176/201911182059/73661699/diploma/indice Acesso em 03/10/2019.
8
Cabe nota de que o próprio art. 87 do Código da Insolvência e da Recuperação da Empresa admite que a
disposição sobre a suspensão da eficácia da convenção arbitral seja ressalvada por previsões de tratados
internacionais.
9
SERRA, Catarina. Arbitragem e insolvência: Os efeitos da declaração de insolvência sobre a arbitragem
(Direito português e internacional).
In: Revista de Direito Comercial. p. 624.
Disponível
em:https://static1.squarespace.com/static/58596f8a29687fe710cf45cd/t/5a200e420d9297c2b9797eeb/151205024
6658/2017-19.pdf Acesso em 10/11/2019.
10
(a) Except as provided in subsection (b) of this section, a petition filed under section 301, 302, or 303 of this
title, or an application filed under section 5(a)(3) of the Securities Investor Protection Act of 1970, operates as a
stay, applicable to all entities, of— (1) the commencement or continuation, including the issuance or employment
of process, of a judicial, administrative, or other action or proceeding against the debtor that was or could have
been commenced before the commencement of the case under this title, or to recover a claim against the debtor
that arose before the commencement of the case under this title; Disponível em:
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/362 Acesso em 10/11/2019
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jurisprudência norte-americana têm privilegiado a eficácia da convenção e o enforcement do
procedimento. 11
Em seguida, a previsão de suspensão contida no artigo L621-40 do Code de Commerce
francês tampouco faz menção expressa às arbitragens. 12 Pode-se entender, contudo, que tal
dispositivo não afetaria a cláusula arbitral validamente celebrada antes da insolvência, devendo
ser respeitada pelo devedor, administrador judicial e credores, ainda que a regra de suspensão
seja considerada matéria de ordem pública no ordenamento jurídico francês. 13
Nota-se, pois, que cada país possui um regime particular de insolvência: (i) podem
apresentar normas que imponham uma previsão de stay period mais abrangente, incluindo as
arbitragens, ou que preveem a perda de eficácia da cláusula arbitral; (ii) podem adotar
regulamentação que reconheça a singularidade e natureza de cognição do procedimento arbitral,
viabilizando a sua continuidade; ou, finalmente, (iii) podem não disciplinar de forma expressa
o tema, deixando tal função a cargo da interpretação feita pelos Tribunais e doutrinadores.
O Brasil atualmente se enquadra na terceira hipótese acima destacada, uma vez que a
legislação vigente nada diz sobre a abrangência das arbitragens na previsão de suspensão do

11

Nesse sentido: “The Iran-United States Claims Tribunal, in Behring, correctly refused to stay its arbitration
proceeding. In light of recent U.S. policy, as enunciated in Mitsubishi, which supports enforcement of arbitration
clauses, allowing the arbitration to proceed comports with the intentions of the parties, and fosters international
commerce. The interests in preserving the neutrality of international commercial arbitration should override the
automatic stay provision of the U.S. Bankruptcy Code. U.S. debtors, as well as creditors, are sufficiently protected
by other provisions of the Bankruptcy Code, as well as by the Article V(1)(b) of the U.N. Convention. Therefore,
international arbitration should be excluded from the automatic stay provision of the U.S. Bankruptcy Code.”
(MASSOFF, Melinda J. Authority of United States Bankruptcy Courts to Stay International Arbitral
Proceedings. In: Fordham International Law Journal. Vol. 11, Issue 1. 1987.) Disponível em:
http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1172&context=ilj Acesso em: 10/11/2019.
12
“Article L621-40. I. – Le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous
créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : 1º A la condamnation du
débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2º A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme
d’argent. II. – Il arrête ou interdit également toute voie d’execution de la part de ces créanciers tant sur les
meubles que sur les immeubles. III. – Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en
conséquence
suspendus.“
Disponível
em:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006235629&cidTexte=LEGITEX
T000005634379&dateTexte=20000921 Acesso em 10/11/2019.
13
" Titrages et résumés: ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation Créancier - Poursuite individuelle arrêtée - Action en justice - Action en paiement - Domaine d'application. La
règle d'ordre public de la suspension des poursuites individuelles et l'obligation pour le créancier de se soumettre
à la procédure de vérification de sa créance ne s'opposent pas à la mise en oeuvre de la clause d'arbitrage pour
l'opération de constitution du tribunal arbitral, celui-ci étant, en application de l'article 1466 du nouveau code de
procédure civile, seul juge pour statuer sur la validité et les limites de son investiture. Il y a lieu dès lors de fixer
au cocontractant et à l'administrateur au redressement judiciaire de celui-ci un délai pour désigner un
arbitre"(Cour d'appel de Paris, 14e chambre A, 13 février 2002 (n° 01-21101), SA Alstom Power Turbomachines
c/
Sté
Gaussin).
Disponível
em:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006941084 Acesso em 04/10/2019.
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artigo 6° da Lei nº 11.101/0514, tampouco sobre as consequências da insolvência para as
convenções de arbitragens já celebradas ou sobre a possibilidade de celebração de cláusula
arbitral pela devedora.
Sob essa perspectiva, surge a seguinte problemática: a aplicação hesitante da
convenção de arbitragem e o risco de suspensão do procedimento diante da insolvência
empresarial geram insegurança jurídica e econômica diante da execução dos negócios
celebrados entre partes de diferentes nacionalidades, criando um ambiente instável e nocivo
para os investimentos estrangeiros. 15
Afinal, uma eventual arbitragem internacional acaba por acarretar a aplicação de
normas nacionais, internacionais, dentre outras variadas fontes normativas. Assim, constata-se
a dificuldade prática de se alinhar as diversas legislações e procedimentos específicos de cada
Estado envolvido no processo de reestruturação ou liquidação da empresa. Tal cenário é
agravado no contexto da insolvência transnacional: existem divergências teóricas e normativas
acerca da fixação de competência do juízo da falência ou recuperação judicial – o qual, em
última análise, poderá orientar os efeitos da insolvência com relação aos procedimentos
arbitrais. Esta é a questão nuclear do presente trabalho, e onde reside a relevância do estudo a
seguir apresentado.
Isto posto, busca-se investigar as posições doutrinárias e jurisprudenciais a respeito
dos efeitos da insolvência empresarial sobre a convenção de arbitragem e os procedimentos
arbitrais já em curso. Para tal, serão esmiuçadas, primeiramente, as lacunas da Lei nº 11.101/05
sobre a (i) à eficácia da convenção de arbitragem; (ii) à suspensão do procedimento arbitral pela
previsão de stay period; e (iii) à possibilidade de inserção de cláusula compromissória no plano
de recuperação judicial. Neste primeiro capítulo, a análise será focada nos entendimentos
acadêmicos consolidados em âmbito nacional, que se destinam a complementar o mencionado
vácuo normativo.
Em seguida, o trabalho se voltará para o estudo da insolvência transnacional e suas
sinuosidades. Serão examinadas diretrizes normativas internacionais existentes sobre o tema,

14

BRASIL. Lei Federal nº 9.307 de 23 de setembro de 1996. Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento
do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face
do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.
15
WESTBROOK, Jay Lawrence. The Coming Encounter: International Arbitration and Bankruptcy.
Minnesota Law Review. Vol. 67:5995
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que fornecem alguma orientação a respeito da lei aplicável para determinar os efeitos da
insolvência na arbitragem, bem como o juízo competente para processamento da insolvência e
a cooperação entre diferentes jurisdições.
Ato contínuo, será esmiuçado o Projeto de Lei nº 10.220/2018, cuja aprovação promete
sanar as omissões ora apontadas, relativas não apenas à regulamentação doméstica dos efeitos
da insolvência na arbitragem, como também ao detalhamento do processo de insolvência
transnacional e promoção da coordenação entre os juízos estrangeiros.
Enfim, serão apresentados casos concretos que refletem os obstáculos enfrentados pela
atividade empresarial multinacional em crise. Assim, pretende-se demonstrar como a crise da
empresa internacional pode trazer implicações para a eficácia e continuidade de procedimentos
arbitrais, seja pela existência de normas conflitantes sobre a mesma matéria, seja pelo fato de
que a regulamentação existente, em âmbito nacional e internacional, ainda deve ser
aperfeiçoada.

1. A insolvência e a arbitragem no Brasil

A Lei nº 11.101/2005 instituiu um modelo de insolvência empresarial no Brasil distinto
daquele vigente até então. Enquanto o diploma normativo anterior previa o procedimento
moroso e ineficaz da concordata, que conduziam invariavelmente ao fechamento da sociedade
empresária, a Lei atual prima pelo seu soerguimento pela manutenção de suas atividades. 16
Por outro lado, ainda que tenha representado um avanço no tocante à preservação da
empresa e sua função social, a referida lei possui lacunas significativas para fins do presente
trabalho: (i) não deixa claro se as arbitragens em curso serão abrangidas pela previsão de stay
period e (ii) foi elaborada para tratar de procedimentos restritos ao âmbito nacional,
desconsiderando aqueles que ultrapassam as fronteiras brasileiras.

16

SADDI, Jairo. Arbitragem em Matéria Falimentar e Liquidação Extrajudicial. In CASTRO, Rodrigo da
Rocha Monteiro de; WARDE JÚNIOR, Walfrido Jorge; GUERREIRO, Carolina Dias Tavares (Coord.) Direito
Empresarial e Outros Estudos em Homenagem ao Professor José Alexandre Tavares Guerreiro. São Paulo:
Quartier Latin, pp. 646-649
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Nesse contexto, faz-se necessário separar o estudo da interseção entre a insolvência e
arbitragem em dois momentos distintos: (i) quando o deferimento do processamento da
recuperação judicial ou a decretação da falência ocorre anteriormente à deflagração de um
conflito a ser dirimido por arbitragem e (ii) quando, no decorrer de um procedimento arbitral,
uma das partes em disputa entra em situação de insolvência. Ainda, um terceiro ponto a ser
abordado neste capítulo trata da possibilidade de inserção de cláusula compromissória no plano
de recuperação judicial para a resolução de disputas oriundas da execução do plano.
Desse modo, o presente capítulo será destinado a esmiuçar a doutrina pátria no que diz
respeito aos supracitados pontos em que a lei se mostrou omissa.

1.1. A decretação da falência ou o deferimento da recuperação judicial e a convenção
de arbitragem
De início, será averiguada a situação em que, no contexto posterior à decretação da
falência de uma sociedade, esta deseja celebrar convenção de arbitragem, na forma de cláusula
compromissória ou compromisso arbitral. Debate-se na doutrina se a insolvência afetaria a
arbitrabilidade objetiva de uma eventual controvérsia – sob a alegação de que o patrimônio do
devedor tornar-se-ia indisponível e seus direitos não transacionáveis; ou, ainda, se impactaria a
capacidade do devedor de contratar - afetando, portanto, a esfera da arbitrabilidade subjetiva. 17
No tocante à possibilidade de celebração de convenção arbitral pela falida, Carla de
Vasconcellos Crippa argumenta que a convenção de arbitragem celebrada após a decretação da
falência seria inválida18. Isso porque, conforme sustenta a autora, a decretação de falência
importaria na perda do direito do falido de dispor de seus bens, que serão administrados pelo
administrador judicial. Por esse raciocínio, a insolvência de uma das partes em conflito afetaria
a dimensão da arbitrabilidade objetiva, ao tornar indisponíveis os direitos em questão.
Não obstante, a interpretação mais adequada parece ser a de que não há a
indisponibilidade dos direitos do falido que invalide automaticamente a cláusula elaborada após
o regime especial da insolvência. Tal afirmação se coaduna com entendimento de Felipe

BALBINO, Inez. Op. cit. pp. 207-208
CRIPPA, Carla de Vasconcellos. Recuperação Judicial, falência e arbitragem. In Revista de Arbitragem e
Mediação. V. 29. 2011. pp. 183 e ss.
17

18
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Moraes, segundo o qual a consequência direta do artigo 103 da Lei nº 11.101/0519 não é a
indisponibilidade dos bens da falida, mas sim a imposição de certas limitações para que tal
disposição ocorra20.
Em outras palavras, a falência de uma sociedade empresária não seria por si só
impeditivo para que esta celebre uma convenção de arbitragem, desde que a falida seja
devidamente substituída pelo administrador judicial. 21 Portanto, o autor conclui que a falência
do devedor não retira todo e qualquer eventual conflito de que seja parte o falido do âmbito de
arbitrabilidade objetiva e subjetiva delineado pelo art. 1° da Lei nº 9.307/199622. Isto é, a
convenção de arbitragem poderia ser celebrada e executada apenas pelo administrador judicial,
em nome da massa falida.
Ainda, tecendo comentários sobre a celebração de convenção arbitral posteriormente
à decretação da falência, o autor vai mais além, ao defender que a arbitragem pode até mesmo
ser atrativa para dirimir conflitos originados no seio do processo falimentar, de cunho
estritamente contratual e relativo a direito patrimonial disponível. 23
Por sua vez, Jairo Saddi sustenta que tão somente o administrador judicial poderá
firmar convenção de arbitragem em nome da massa falida, contanto que obtenha autorização
do juízo concursal para fazê-lo e que seja conveniente para a massa falida. 24 É evidente que tal
compreensão se adequa à disposição do artigo 22 da Lei nº 11.101/05, que delimita as
competências e prerrogativas do administrador judicial, a serem exercidas sob a fiscalização do
juiz e do Comitê.

19

BRASIL. Lei Federal nº 9.307 de 23 de setembro de 1996. Art. 103. Desde a decretação da falência ou do
seqüestro, o devedor perde o direito de administrar os seus bens ou deles dispor.
20
MORAES, Felipe. Arbitragem, Falência e Recuperação Judicial. In LEVY, Daniel. SETOGUTI, Guilherme
(coord.) Curso de Arbitragem p. 548 e ss.
21
Ibidem
22
BRASIL. Lei Federal nº 9.307 de 23 de setembro de 1996. Art. 1º As pessoas capazes de contratar poderão
valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis.
23
MORAES, Felipe Ferreira Machado. Arbitragem e Falência. In CARMONA, Carlos Roberto. LEMES, Selma
Ferreira. MARTINS, Pedro Batista. (coord.) 20 anos da Lei de Arbitragem – Homenagem a Petrônio R. Muniz. 1
ed. São Paulo: Atlas, 2017.
24
SADDI, Jairo. Arbitragem em Matéria Falimentar e Liquidação Extrajudicial. In CASTRO, Rodrigo da
Rocha Monteiro de; WARDE JÚNIOR, Walfrido Jorge; GUERREIRO, Carolina Dias Tavares (Coord.) Direito
Empresarial e Outros Estudos em Homenagem ao Professor José Alexandre Tavares Guerreiro. São Paulo:
Quartier Latin, p. 655.
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No campo da recuperação judicial, necessário enfatizar, não há a substituição civil e
processual da sociedade em crise pelo administrador judicial. 25 Em regra, o devedor permanece
a cargo da condução das atividades sociais, ainda que estas sofram algumas restrições de ordem
prática impostas pela legislação vigente.26 No tocante à arbitrabilidade objetiva, basta ter em
mente a clara distinção entre as matérias de competência do juízo da recuperação, relativas ao
procedimento em si, e as questões atinentes a negócios de que o devedor participe,
essencialmente patrimoniais e disponíveis. 27 Enfim, também se entende pela desnecessidade de
autorização judicial para que a sociedade em recuperação celebre cláusula arbitral. 28
Tendo sido esclarecidas as questões a respeito da possibilidade de celebração de
cláusula arbitral após a insolvência da parte signatária, a seguir, deve-se examinar o cenário em
que a convenção de arbitragem já havia sido firmada antes do deferimento da recuperação
judicial ou da decretação da falência. Trata-se, pois, do momento em que a insolvência ocorre
após a celebração da convenção de arbitragem e antes do início do procedimento.
Nesse particular, debate-se acerca do momento em que se deve aferir a disponibilidade
dos direitos da falida ou recuperanda. Apenas para fins argumentativos, ainda que se entenda
pela perda de capacidade da devedora para contratar, inibindo-se a celebração de cláusula
compromissória ou compromisso arbitral, tal conclusão não se sustenta no contexto em que a
convenção de arbitragem é celebrada anteriormente à crise da empresa. Isso porque, a
capacidade da parte deve ser verificada no momento de celebração da cláusula, e não de
deflagração da lide.29 Caso contrário, a eficácia da convenção de arbitragem validamente
25

MORAES, Felipe. Arbitragem, Falência e Recuperação Judicial. In LEVY, Daniel. SETOGUTI, Guilherme
(coord.) Curso de Arbitragem p. 566.
26
Confira-se: BRASIL. Lei Federal nº 9.307 de 23 de setembro de 1996. Art. 66. Após a distribuição do pedido
de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo
evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente
relacionados no plano de recuperação judicial.
27
MORAES, Felipe. Op. cit.
28
Nesse sentido: BERALDO, Leonardo de Faria. Curso de Arbitragem. São Paulo: Editora Atlas, 2014. p. 132;
FURTADO, Luis Cláudio. COZER, Felipe Rodrigues. Recuperação e Falência na Arbitragem. In: WALD,
Arnoldo (Coord.). Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, ano 8, v. 31. 2011. p. 256.
29
Nesse sentido: “(...) entendemos que a superveniente falência ou recuperação em nada afetará a validade e a
eficácia de convenção arbitral previamente celebrada. Isso porque, com relação à questão da efetiva
disponibilidade dos direitos patrimoniais da empresa devedora, entendemos que a satisfação de tal requisito deva
ser verificada no momento da celebração da cláusula compromissória, e não no momento em que efetivamente
surge a controvérsia a ser solucionada pela via arbitral. Assim, se os direitos patrimoniais em questão eram
plenamente disponíveis à época da celebração da cláusula compromissória, fica satisfeito o requisito material
contido no art. 1º da Lei 9.307/1996, inexistindo óbices, portanto, à instauração de procedimento arbitral mesmo
após ter sido a empresa devedora submetida ao regime especial de recuperação judicial ou após a decretação de
falência”. (GRION, Renato Stephan; DE PAIVA, Luiz Fernando Valente; SILVA, Guilherme Piccardi de
Andrade. A reforma da arbitragem. Coord. MELO, Leonardo de Campos; BENEDUZI, Renato Rezende. Rio
de Janeiro: Forense, 2016, p. 89 e 90)

10

celebrada estaria, a todo instante, constrita a condições resolutivas provocadas por eventual
dificuldade das atividades sociais de sua signatária.30
Destaque-se entendimento da jurisprudência convergente com a referida proposição 31:
O primeiro aspecto a ser ressaltado é que a cláusula compromissória foi
firmada pelas partes antes da decretação da liquidação extrajudicial da
INTERCLÍNICAS, oportunidade em que esta detinha capacidade plena
para contratar, tendo então optado por sujeitar à arbitragem a resolução
de direitos patrimoniais disponíveis, concernentes à transferência de sua
carteira de clientes. (...) Não há, pois, dúvida alguma acerca da validade da
cláusula compromissória na espécie. (...) Também não subsiste a alegação de
ineficácia superveniente da cláusula, em virtude da decretação da liquidação
extrajudicial, na medida em que o liquidante, a quem passa a competir a
representação da INTERCLÍNICAS em Juízo ou fora dele, não está impedido
de participar amplamente do procedimento arbitral, exercendo todos os
direitos a ele inerentes. (STJ, Medida Cautelar 14.295/SP (2008/0122928-4),
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 13.06.2008) (grifo nosso).

Em adição, a jurisprudência também reconhece a inexistência de indisponibilidade
superveniente dos direitos da devedora pela simples decretação de sua falência, havendo
cláusula arbitral validamente firmada antes de tais circunstâncias:
(...) mesmo considerando-se que no processo de falência há interesses da
coletividade dos credores do devedor comum, não se entrevê qualquer
impedimento ao cumprimento da convenção de arbitragem pactuada
anteriormente à decretação da falência, em cláusula prevista no contrato
firmado por pessoas jurídicas, regularmente constituídas e apresentadas na
forma de seus atos constitutivos, com plena capacidade negocial e tendo por
objeto de direitos patrimoniais disponíveis, conforme estabelece o art. 1º, da
Lei 9.307, de 1996. (Agravo de Instrumento 531.020-4/3-00; Des.

Relator Pereira Calças. TJSP. Câmara Especial de Falências e
Recuperação Judicial. j. 25.06.2008. publicado em 30.08.2008)

30

“A convenção arbitral deverá ser considerada válida e eficaz se, no ato da contratação, havia capacidade plena
da parte para a celebração de negócios jurídicos, e não no momento em que efetivamente surge o conflito a ser
dirimido pela arbitragem. Ora, não fosse assim, estaria a validade da convenção arbitral sujeita, ad aeternum, a
condições resolutivas, quais sejam, a eventual falta de capacidade contratual das partes envolvidas e a eventual
indisponibilidade de seus respectivos direitos patrimoniais”. (GRION, Renato Stephan; DE PAIVA, Luiz
Fernando Valente; SILVA, Guilherme Piccardi de Andrade. A reforma da arbitragem. Coord. MELO, Leonardo
de Campos; BENEDUZI, Renato Rezende. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 90)
31
No mesmo sentido, “Contudo, não colhe a alegação de inaplicabilidade da Lei nº 9.307/86 porque a
superveniente decretação da quebra da embargante não impede o cumprimento da cláusula de arbitragem, cujo
processo terá a participação do administrador judicial. Idêntica questão foi decidida pela Colenda Câmara Especial
de Falências e Recuperações Judiciais e o entendimento que se consolidou foi no sentido de que a indisponibilidade
dos bens surgida com a quebra no curso do processo de arbitragem não obsta o prosseguimento com a participação
do administrador da massa falida”. (TJSP, Embargos de Declaração 644.204-4/4-01, Rel. Des. Maia da Cunha,
10.12.2009)
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Além do mais, deve-se examinar a aplicabilidade do artigo 117 da Lei nº 11.101/05,
segundo o qual os contratos bilaterais "não se resolvem pela falência e podem ser cumpridos
pelo administrador judicial se o cumprimento reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa
falida ou for necessário à manutenção e preservação de seus ativos, mediante autorização do
Comitê." O §1° do mesmo dispositivo faz referência à necessidade de se interpelar o
administrador judicial, em até 90 dias da assinatura do termo de sua nomeação, para que este
esclareça se irá proceder ao cumprimento de determinado contrato.
Considerando o teor do artigo 117, pode parecer necessária, a princípio, a interpelação
do administrador judicial da massa falida para que este declare se dará cumprimento à
convenção de arbitragem ou não. Afinal, um procedimento arbitral, a depender do seu resultado,
poderá acarretar um impacto patrimonial significativo para a massa falida. No entanto, a
convenção de arbitragem não deve ser interpretada como um negócio jurídico bilateral
qualquer. Passemos então a examinar os elementos distintivos da arbitragem e da convenção
arbitral que afastam a aplicação do supracitado artigo.
Primeiramente, a arbitragem possui caráter dúplice, na medida em que, ao mesmo
tempo, apresenta viés contratual e jurisdicional. Conflitam na doutrina três correntes a respeito
da natureza da arbitragem. De um lado, a corrente de caráter privatista, a qual sustenta que a
arbitragem estaria inteiramente inserida no âmbito contratual; de outro, a corrente publicista,
que reforça o caráter jurisdicional e processual da arbitragem; e, enfim, a corrente
conciliadora32. Nos parece acertada esta última concepção, a qual, ao mesmo tempo, reconhece
elementos privados do procedimento arbitral – como a submissão voluntária da lide ao Tribunal
Arbitral e primazia da vontade das partes – e reitera o viés jurisdicional da arbitragem, sendo
inegável no ordenamento jurídico pátrio que o árbitro é juiz de fato e de direito.33
Mais adiante, um outro elemento que diferencia a convenção de arbitragem de uma
mera cláusula contratual reside em sua autonomia, cristalizada pelo artigo 8o da Lei
9.307/1996.34 Nesse particular, Carreira Alvim esclarece que se deve “entender que a
convenção de arbitragem é juridicamente autônoma do contrato principal, não estando a sua
32
33

CARREIRA ALVIM, J.E. Direito arbitral. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2007. 3ª Ed. p. 38.

BRASIL. Lei Federal nº 9.307 de 23 de setembro de 1996. Art. 18. O árbitro é juiz de fato e de direito, e a
sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou a homologação pelo Poder Judiciário.
34
BRASIL. Lei Federal nº 9.307 de 23 de setembro de 1996. Art. 8º A cláusula compromissória é autônoma em
relação ao contrato em que estiver inserta, de tal sorte que a nulidade deste não implica, necessariamente, a
nulidade da cláusula compromissória.
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validade condicionada a uma aceitação distinta”.35 Dessa forma, a negativa de cumprimento de
um contrato por parte do administrador judicial não importa o afastamento da cláusula
compromissória inserida no contrato em questão.
Em adição, tanto a cláusula compromissória como o compromisso arbitral possuem
um efeito positivo – o de vinculação das partes, com relação a conflitos presentes ou futuros, à
submissão da disputa ao Tribunal arbitral – e um efeito negativo, que leva as partes, de comum
acordo, a derrogar a jurisdição estatal.36
Nota-se, portanto, que a convenção de arbitragem não deve ser encarada como mero
acordo bilateral, que exige a interpelação do administrador judicial para o seu cumprimento 37.
Conforme esclarece Ricardo Tepedino, a previsão do artigo 117 da Lei nº 11.101/05 se destina
tão somente a contratos celebrados entre as partes em cujo âmbito remanescem obrigações a
serem cumpridas. 38
Sob essa perspectiva, cumpre destacar entendimento de Paulo Fernando Campos
Salles de Toledo39:
Uma outra questão interessante consiste em saber se há necessidade de
interpelar o administrador judicial para dizer do cumprimento da convenção
de arbitragem. A resposta a essa indagação, diga-se, desde logo, é negativa.
Explica-se. A convenção de arbitragem válida afasta a jurisdição estatal.
Assim, não cabe ao administrador judicial dizer se a cumpre ou não. A
validade e eficácia do negócio jurídico não são afetadas pelo decreto de
falência de uma das partes.

A Ministra do Superior Tribunal de Justiça Nancy Andrighi se manifestou no mesmo
sentido, como se evidencia a seguir:
A partir de uma leitura sistemática da referida legislação e ainda à luz da teoria
do diálogo das fontes, a natureza contratual da convenção de arbitragem, seja
ela cláusula compromissória, cheia ou vazia, ou compromisso arbitral, não é
suficiente para subordinar sua eficácia ao juízo de conveniência do
administrador judicial, afastando-se o art. 117 da Lei de Falências. Isso
35
36

CARREIRA ALVIM, J.E. Op cit.

CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: Um Comentário à Lei nº 9.307/96. São Paulo, Atlas,
2º ed., p. 89, 2004.
37
MORAES, Felipe. Arbitragem, Falência e Recuperação Judicial. In LEVY, Daniel. SEOGUTI, Guilherme.
(coord.) Curso de Arbitragem p. 548 e ss.
38
TEPEDINO, Ricardo. Dos Efeitos da Decretação da Falência sobre as Obrigações do Devedor. In DE
TOLEDO, Paulo F. C. Salles. ABRÃO, Carlos Henrique (coord.) Comentários à Lei de Recuperação de
Empresas e Falência. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 246.
39
TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. Arbitragem e Insolvência. Revista de Arbitragem e Mediação.
v. 20. 2009.
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porque, como já salientado, a convenção de arbitragem é, por si só, suficiente
ao afastamento efetivo da jurisdição estatal, consumando, de pronto, renúncia
definitiva, ainda que sujeita à condição suspensiva. Portanto, a superveniência
de quebra não afasta a exigibilidade e a eficácia da convenção arbitral
celebrada validamente pelas partes plenamente capazes no momento de sua
contratação. (Trecho do voto da Min. Nancy Andrighi. STJ, REsp
1.355.831/SP, Rel. Min Sidnei Beneti, 2013).

Em suma, a insolvência da parte (i) não enseja a perda da sua capacidade de contratar,
tampouco causa a indisponibilidade dos seus direitos da devedora, ou (ii) impõe a necessidade
de interpelação do administrador judicial para que este faça um juízo de valor quanto ao
cumprimento da referida cláusula, na hipótese em que é celebrada anteriormente à
insolvência.40
Nesse sentido, destaque-se impecável síntese formulada por Grion41:
Em que pesem tais debates e interpretações divergentes, parece-nos acertado
afirmar que a superveniência de regimes especiais de falência ou de
recuperação em nada afetam a validade e a eficácia de convenções arbitrais
previamente pactuadas, que constituem ato jurídico perfeito e acabado,
tampouco a possibilidade de que procedimento arbitrais correlatos sejam
continuados ou instaurados.

No âmbito da recuperação judicial, como destacado supra, nada obsta que haja
propositura de nova demanda – tanto judicial, quanto arbitral – na qual seja parte a sociedade
em recuperação. A diferença para a falência reside no fato de que o administrador judicial não
substitui a recuperanda em processos judiciais e arbitragens e, por isso, não há o que falar em
interpelação do administrador judicial nos termos do artigo 117 da Lei nº 11.101/05. Contudo,
é prudente que o devedor solicite autorização ao juízo da recuperação judicial, uma vez que a
decisão proferida em sede de arbitragem poderia pôr em risco a manutenção das atividades ou
a viabilização do plano.42
40

No mesmo sentido: “Também não subsiste a alegação de ineficácia superveniente da cláusula, em virtude
da decretação da liquidação extrajudicial, na medida em que o liquidante, a quem passa a competir a
representação em Juízo ou fora dele, não está impedido de participar amplamente do procedimento arbitral,
exercendo todos os direitos a ele inerentes. Com efeito, a participação da massa liquidanda no procedimento
arbitral, a rigor, não exige a prática de nenhum ato inclinado a concluir negócios pendentes, tampouco a
onerar ou alienar bens. O fato da arbitragem envolver direito disponíveis não significa que haverá,
necessariamente, no curso do procedimento arbitral, atos do liquidante que impliquem na disponibilização
de tais direitos”. (BERTASI, Maria Odete Duque. A Demanda Arbitral e o Processo de Falência –
Enfoque Jurisprudencial. In: BERTASI, Maria Odete Duque (Coord.); CORRÊA NETTO, Oscavo
Cordeiro (Coord.). Arbitragem e Desenvolvimento. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 32 e 33).
41
GRION, Renato Stephan; DE PAIVA, Luiz Fernando Valente; SILVA, Guilherme Piccardi de Andrade.
A reforma da arbitragem. Coord. MELO, Leonardo de Campos; BENEDUZI, Renato Rezende. Rio de
Janeiro: Forense, 2016, p. 89.
42
DE TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles. Arbitragem e Insolvência. Revista de Arbitragem e Mediação.
v. 20. 2009.
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1.2. A suspensão das ações e execuções e os procedimentos arbitrais em curso

Por uma interpretação conjunta do artigo 6o – o qual contém a previsão do stay period
– e do artigo 76 da Lei n º 11.101/05, que evoca a unidade e universalidade do juízo da falência,
extrai-se a preocupação do legislador em conferir tratamento igualitário aos credores no decurso
do procedimento da falência, honrando o princípio par conditium creditorum.
Ocorre que, por um lado, a unidade e universalidade do juízo falimentar – os quais
atraem as demandas contra a devedora para a competência do juiz da falência – comportam
algumas exceções, previstas na mesma lei. Em suma, a Lei nº 11.101/05 prevê as seguintes
exceções ao concurso universal de credores: (i) ação que versa sobre quantia ilíquida (artigo 6o,
§1o, da Lei 11.101/05); (ii) ações de natureza trabalhista; (iii) ações de natureza fiscal e (iv)
ações não reguladas na Lei nº 11.101/05, em que o falido figurar como autor ou litisconsorte
ativo (hipóteses previstas no art. 76, caput, da Lei nº 11.101/05).
Em particular, no que diz respeito à regra de suspensão das ações contra o devedor,
deve-se lançar luz sobre o §1o do aludido artigo 6o, segundo o qual a suspensão não se aplica às
ações que versarem sobre quantia ilíquida. 43 Uma vez que, em sede de arbitragem, na vasta
maioria dos casos, discute-se dívida ainda ilíquida, e que a arbitragem é um processo de caráter
essencialmente cognitivo – não executivo – surge o questionamento se a arbitragem se enquadra
como exceção ao stay period, aplicável a ambos os procedimentos: recuperação judicial e
falência. Confira-se44:
Destarte, parece-nos evidente que procedimentos arbitrais que tenham por
objeto quantia ainda ilíquida, instaurados antes ou depois do reconhecimento
judicial do estado de insolvência, deverão seguir seu curso normal até a
prolação da sentença arbitral, que, ao final, tornará líquido e certo o direito da
parte vencedora.

Ainda que as previsões de stay period e a universalidade do juízo da falência busquem
garantir um tratamento igualitário aos credores e a salvaguarda dos ativos da empresa em
dificuldade, a aplicação ampla e irrestrita deste instituto – inclusive para procedimentos de
conhecimento cujo objeto seja relativo a quantias e ilíquidas – pode ser contraproducente.45

43

§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.
GRION, Renato Stephan; DE PAIVA, Luiz Fernando Valente; SILVA, Guilherme Piccardi de Andrade. A
reforma da arbitragem. Coord. MELO, Leonardo de Campos; BENEDUZI, Renato Rezende. Rio de Janeiro:
Forense, 2016, p. 100
45
MORAES, Felipe. Op cit.
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Portanto, o prosseguimento em paralelo da arbitragem quando da decretação da
falência poderá se basear em dois dispositivos distintos: no artigo 76 da Lei nº 11.101/05, parte
final46, se a falida figurar como litisconsorte ativo ou requerente no procedimento arbitral; no
artigo 6, §1o, da Lei n º 11.101/05, em se tratando de procedimento destinado a dirimir questões
relacionadas a obrigações ilíquidas47.
Dessa forma, é valido destacar entendimento doutrinário de Donaldo Armelin, que
advoga pela continuidade dos procedimentos arbitrais 48:
A continuidade do processo arbitral, após a decretação da falência de uma das
partes nele envolvidas, não viola a ordem pública interna, nem coloca em risco
a regularidade da execução concursal. Não implica risco de tratamento
discriminatório entre credores, até porque, como já acentuado supra, a
arbitragem não vai além da declaração, em sentido lato, do direito das
partes. (grifo nosso)

Sobre esse aspecto, destaca-se julgado da Câmara Especial de Falência e Recuperação
Judicial do TJSP, o qual deu provimento em parte a recurso interposto contra decisão de
inadmissão da habilitação do crédito liquidado em sede de arbitragem. A Turma deferiu a
habilitação do crédito, sustentando que o procedimento arbitral não se se enquadra na hipótese
de suspensão, uma vez que a demanda versava sobre quantia ilíquida, havendo subsunção ao
artigo 6, §1o, da Lei nº 11.101/05.49
Por sua vez, para os procedimentos arbitrais iniciados antes do deferimento da
recuperação judicial, também será aplicável a exceção prevista no artigo 6, §1o da Lei nº
11.101/05. Afinal, conforme o caput deste dispositivo, a suspensão automática dos

46

Nesse sentido: “Em nosso sentir, merece primeiramente ser destacado o fato de que doutrina e jurisprudência
já se manifestaram no sentido de que o dispositivo no art. 76 da Lei 11.101/2005 não constitui óbice à
continuidade de procedimentos arbitrais instaurados antes da decretação de insolvência ou à instauração de
novos procedimentos arbitrais após tal decretação, com o que concordamos. Isso se dá, primeiramente, pelo fato
de que, a nosso ver, os procedimentos arbitrais devem ser enquadrados na exceção contida na segunda parte do
dispositivo, que ressalva de sua abrangência todas as causas não reguladas naquela lei”. (grifo nosso) (GRION,
Renato Stephan; DE PAIVA, Luiz Fernando Valente; SILVA, Guilherme Piccardi de Andrade. A reforma da
arbitragem. Coord. MELO, Leonardo de Campos; BENEDUZI, Renato Rezende. Rio de Janeiro: Forense, 2016,
p. 97)
47
MORAES, Felipe. Op cit.
48
ARMELIN, Donaldo. A arbitragem, a falência e a liquidação extrajudicial. Revista de Arbitragem e
Mediação, v. 4, n. 13, 2007, p. 20
49
"Além disso, não procede a afirmativa da decisão recorrida no sentido deque, decretada a quebra, deveria haver
a imediata suspensão do procedimento arbitral, eis que, versando a demanda sobre quantia ilíquida, incide no caso
o artigo 6º, §1º, da Lei nº11.101/2005, que afasta a suspensão das ações movidas contra o devedor, prevista no
‘caput’ do referido dispositivo legal, ao determinar que ‘terá prosseguimento no juízo no qual estiverse
processando a ação que demandar quantia ilíquida’, cumprindo apenas que se observe oartigo 76, parágrafo único,
da Lei de Recuperação de Empresas e Falência”. (TJSP, AgIn 531.020-4/3-00, Rel. Des. Manoel de Queiroz
Pereira Calças, 25.06.2008)
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procedimentos – à qual a arbitragem constitui exceção – ocorreria tanto pela decretação de
falência como pelo deferimento da recuperação judicial. Traçando um comparativo com o
contexto da falência, constata-se o seguinte: conforme destacado anteriormente, não haverá
substituição processual pelo administrador judicial e a recuperanda continuará a figurar como
parte no procedimento arbitral. Ademais, há uma diferença técnico-jurídica: a base legal para a
continuidade da arbitragem seria exclusivamente o artigo 6º, §1º, da Lei nº11.101/2005, uma
vez que a unidade e universalidade são características singulares do procedimento de falência,
mas não de recuperação de empresas.
Finalmente, infere-se que, por uma interpretação sistemática da Lei 11.101/05, no
ordenamento jurídico pátrio, a arbitragem já em curso não deverá, em regra, ser suspensa pelo
deferimento da recuperação judicial ou da decretação da falência. Como procedimento natural,
tem-se a posterior habilitação do crédito, consubstanciado na sentença arbitral. Afinal, apenas
com uma sentença o eventual crédito pleiteado será finalmente líquido, certo e determinado,
podendo o seu titular reservar-se do direito atinente aos credores na falência ou na recuperação
judicial.50
Pelo exposto, infere-se que a continuidade da arbitragem ante a decretação da falência
ou deferimento da recuperação judicial de uma das litigantes tem sido consideravelmente
consolidada pela doutrina e pela jurisprudência ao longo do tempo, no sentido de que tal
procedimento corre normalmente perante o Tribunal Arbitral, até que o direito em disputa seja
enfim declarado.51

“Procedimentos arbitrais caracterizam-se, em regra, como procedimentos de conhecimento no âmbito dos quais
não são realizados atos de constrição, expropriação ou oneração do patrimônio da empresa devedora. Destarte, ao
menos a princípio, inexiste possibilidade de que o conjunto de credores seja prejudicado pela existência de cláusula
compromissória e consequente procedimento arbitral”. (GRION, Renato Stephan; PAIVA, Luiz Fernando Valente
de; SILVA, Guilherme Piccardi de Andrade. A arbitragem no contexto das recuperações judiciais e
extrajudiciais e das falências. In: MELO, Leonardo de Campos; BENEDUZI, Renato Rezende (coord.) A
reforma da arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 83-113.)
51
No mesmo sentido: AYOUB, Luiz Roberto; CAVALLI, Cássio. A Construção Jurisprudencial da
Recuperação Judicial de Empresas. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 139. CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de;
ARAGÃO, Leandro Santos de (coord.) Direito Societário e a Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas.
São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 144.
50
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1.3. A inserção de cláusula compromissória no plano de recuperação judicial

À parte das questões abordadas no item anterior, emerge ainda um outro ponto
relevante quando examinamos a interação da arbitragem com o sistema de insolvência
empresarial, que merece o devido enfrentamento. Trata-se da possibilidade de inserção de uma
cláusula compromissória no plano de recuperação judicial e da vinculação dessa cláusula com
relação aos credores que votaram pela não aprovação do plano.
Quanto à viabilidade de se incluir uma convenção de arbitragem no plano de
recuperação judicial, alguns autores sustentam ser plenamente possível proceder de tal maneira,
uma vez que o plano possui uma evidente feição contratual, podendo seus termos e condições
ser ajustados entre as partes, notadamente, credores e devedor. Sobre esse aspecto:52
Como o Plano de Recuperação nada mais é do que um contrato firmado
entre credores e devedora com a finalidade de recuperar a empresa, em nossa
visão, não há óbice para a inclusão da cláusula compromissória com o
objetivo de estabelecer a arbitragem como mecanismo de solução de
disputas que digam respeito ao cumprimento das obrigações prevista no
Plano. Com efeito, as matérias relativas à implementação do Plano de
Recuperação versam sobre direitos patrimoniais disponíveis, uma vez que a
discussão será o descumprimento ou não de obrigações de natureza contratual
pactuadas no Plano. (grifo nosso)

Em adição, sustenta-se que a adoção de uma cláusula compromissória no plano de
recuperação judicial seria, inclusive, condizente com o intuito de se adotar mecanismos mais
céleres e especializados de resolução dos conflitos que possam surgir da implementação do
acordo.53 De fato, a experiência tem mostrado que os planos de recuperação apresentam
ferramentas cada vez mais complexas de reestruturação, envolvendo arranjos societários
arrojados, que demandam conhecimento técnico aprofundado para a sua real compreensão. 54
Não obstante, caso o plano de recuperação judicial contenha uma cláusula
compromissória, nota-se um confronto entre o princípio majoritário – norteador do processo de
52

CORRÊA, Raphael Nehin. Arbitragem e Insolvência. In: Arbitragem no Brasil. São Paulo: Impressão Régia,
2010, p. 85
53
Nesse sentido: GRION, Renato Stephan; DE PAIVA, Luiz Fernando Valente; SILVA, Guilherme Piccardi de
Andrade. A reforma da arbitragem. Coord. MELO, Leonardo de Campos; BENEDUZI, Renato Rezende. Rio
de Janeiro: Forense, 2016, p. 108; GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. A Arbitragem na
Recuperação de Empresas. Revista de Direito Empresarial e Recuperacional. ano I. n. 0. 2010. pp. 131 e 13;
NUNES PINTO, José Emílio. A Arbitragem na recuperação de Empresas. Revista de Arbitragem e Mediação.
v. 2. n. 7. 2005. p. 84.
54
CORRÊA, Raphael Nehin. Arbitragem e Insolvência. In: Arbitragem no Brasil. São Paulo: Impressão Régia,
2010, pp. 83 e 84.
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tomada de decisão no âmbito do direito societário – e o princípio da autonomia da vontade das
partes na escolha da arbitragem como método de solução de conflitos.
Em outras palavras, uma cláusula arbitral aprovada com observância ao quórum para
a aprovação do plano previsto no artigo 45 da Lei nº 11.101/201555 pode ser imposta aos
credores que votaram pela sua rejeição? Parte da doutrina sustenta que o alcance dos percentuais
legalmente previstos para a aprovação do plano de recuperação não é suficiente, uma vez que a
declaração de vontade quanto à submissão do conflito à arbitragem deverá ser expressa e
inequívoca, devendo ser assinada inclusive por credores que não o aprovaram. 56
O supracitado entendimento nos parece mais acertado. Afinal, nos termos do art. 4°,
§1° da Lei nº 9.307/96, a convenção de arbitragem deverá ser estipulada por escrito, não se
admitindo anuência tácita à adoção do procedimento. Mais além, ao se considerar que o plano
de recuperação extrajudicial seria análogo a um contrato de adesão, a subscrição à convenção
de arbitragem não somente deverá ser expressa, como também, o aderente deverá concordar
"por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para
essa cláusula".
Ademais, considerando o princípio da autonomia da cláusula compromissória, referido
anteriormente, parece descabido o argumento de que a mera adesão ao plano de recuperação
por parte de algum credor importa à submissão de qualquer eventual conflito decorrente do
contrato ao juízo arbitral. Isso porque a convenção de arbitragem deve ser analisada em apartado
com relação aos demais termos do contrato.

55

BRASIL. Lei 11.101/05. Art. 45. Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes
de credores referidas no art. 41 desta Lei deverão aprovar a proposta. § 1º Em cada uma das classes referidas
nos incisos II e III do art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada por credores que representem mais
da metade do valor total dos créditos presentes à assembléia e, cumulativamente, pela maioria simples dos
credores presentes. § 2º Na classe prevista no inciso I do art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada
pela maioria simples dos credores presentes, independentemente do valor de seu crédito. § 2º Nas classes
previstas nos incisos I e IV do art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos
credores presentes, independentemente do valor de seu crédito. § 3º O credor não terá direito a voto e não
será considerado para fins de verificação de quorum de deliberação se o plano de recuperação judicial não
alterar o valor ou as condições originais de pagamento de seu crédito.
56
Nesse sentido: “Além disso, para que a cláusula de arbitragem seja realmente eficaz, ela deve ser assinada
por todos os credores sujeitos ao Plano de Recuperação – incluindo aqueles que não concordarem com o
Plano – pois somente vinculará os credores que houverem expressamente aderido a ela”. (CASTRO,
Eduardo Spinola e. A Arbitragem e a Nova Lei de Falências. In: CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de ;
ARAGÃO, Leandro Santos de (Coord.). Direito Societário e a Nova Lei de Falências e Recuperação de
Empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 142).

19

Portanto, mesmo que a maioria esteja apta a reger os termos do plano de recuperação,
que serão vinculantes para todos os demais credores, a cláusula compromissória não é abrangida
nesse universo, uma vez que demanda concordância explícita com relação à competência do
tribunal arbitral. Consoante esse entendimento, válido ressaltar:57
"Isso significa que os credores que votaram, em Assembleia Geral, pela
rejeição do Plano de Recuperação que venha a ser aprovado pela maioria dos
credores, apesar de se sujeitarem ao seus termos e condições (em especial no
que se refere à forma de pagamento de seus créditos e dos mecanismos de
recuperação a serem utilizados) por força do disposto no art. 59 da Lei nº
11.101/05, não ficam vinculados pela cláusula compromissória e podem,
portanto, se socorrer da via judicial para discutir o não cumprimento de
determinada obrigação prevista no Plano. Esse entendimento também se
aplica aos credores que não compareceram à Assembleia e aos que se
abstiveram de votar o Plano de Recuperação. Terão a faculdade de se submeter
à cláusula compromissória os credores que, por sua vez, mesmo tendo
rejeitado o Plano, consignem expressamente que a ela aderirão. O
entendimento não poderia ser outro visto que, como acima destacado, a
cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver
inserida. Assim, ao se manifestarem favoravelmente à cláusula
compromissória, os credores, ainda que dissidentes em relação aos termos do
Plano, estarão a ela vinculados”.

Dessa forma, se até mesmo declaração de vontade daqueles que aderiram ao plano
deve ser analisada de forma estrita e moderada no que tange à vinculação à cláusula
compromissória, no caso dos credores que rejeitaram o plano, a anuência implícita quanto à
jurisdição arbitral se mostra ainda mais inaceitável. Conclui-se, pois, que o princípio majoritário
deve ser relativizado nesse caso em detrimento da autonomia da cláusula compromissória e do
princípio da autonomia da vontade, que impede a vinculação da totalidade dos credores à
referida cláusula pelo mero atingimento do quórum legalmente previsto.

2. A insolvência transnacional e suas particularidades

A compreensão do conceito de insolvência transnacional perpassa, primariamente,
pela definição da empresa transnacional. Trata-se da atividade empresarial desempenhada em
uma gama variada de Estados, e, portanto, necessariamente atrelada à disseminação de bens e
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CORRÊA, Raphael Nehin. Arbitragem e Insolvência. In: Arbitragem no Brasil. São Paulo: Impressão
Régia, 2010, p. 86
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credores ao redor do mundo. Tais condições não são, contudo, suficientes: é necessário que a
organização dos fatores de produção de fato seja distribuída em mais de um país. 58
Como bem estruturado pelo Professor Márcio Souza Guimarães, é possível delinear
pelo menos três questões atinentes ao exercício da empresa transnacional: “(i) a limitação da
jurisdição de um país aos bens situados em seu próprio território; (ii) a coexistência de vários
diplomas normativos sobre um mesmo tema e; (iii) a necessidade de conferir aos credores
estrangeiros acesso ao procedimento de insolvência que se desenvolve em outro país”. 59
Dado o panorama delineado acima, a interação da insolvência com a arbitragem,
esmiuçada no primeiro capítulo deste trabalho, torna-se ainda mais complexa no âmbito de
sociedades que desempenham atividades transnacionais, ou grupos de sociedades com
integrantes sediadas em diversos países, tendo em vista a incerteza sobre a lei aplicável, a tensão
entre a competência de diferentes tribunais, bem como a dificuldade em se conferir tratamento
igualitário a todos os credores.
Em síntese, o maior desafio da regulamentação da insolvência transnacional é
compatibilizar a existência de jurisdições soberanas - cada qual com um regime particular de
insolvência - com o fato de que as sociedades não limitam seus negócios a um só território.
Nesse contexto, emerge os seguintes questionamentos: Onde deverá ser aberto o
processo de insolvência? Quando uma das partes de uma arbitragem entra em um quadro de
insolvência, ou quando uma sociedade falida ou em processo de recuperação se torna parte em
uma arbitragem, qual será a lei a orientar os efeitos da insolvência na arbitragem?

2.1. Universalismo vs. Territorialismo: evolução histórica das teorias

Tão logo quanto o aparecimento de sociedades configuradas para além das fronteiras
nacionais, contemporaneamente ao surgimento do direito internacional moderno, despontaram
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GUIMARÃES, Márcio Souza. Direito Transnacional das Empresas em Dificuldades. In Tratado de Direito
Comercial – Falência e Recuperação de Empresa e Direito Marítimo (coord. COELHO, Fábio Ulhoa), v.7, São
Paulo: Saraiva, 2015. p. 14.
59
GUIMARÃES, Márcio Souza. Parecer jurídico apresentado nos autos do nos autos dos Agravos de Instrumento
nº 0070417-46.2018.8.19.0000, 0005373-46.2019.8.19.0000 e 0003714-02.2019.8.19.0000. TJRJ, 16ª Câmara
Cível. p. 23.
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duas teorias sobre o desenvolvimento do processo de insolvência transnacional: o universalismo
e o territorialismo.
Segundo o universalismo, a insolvência seria comandada por um único processo, no
âmbito de um mesmo país. Consequentemente, seria aplicável uma só lei, cujos efeitos e
determinações irradiar-se-iam para todos os bens e negócios do devedor, ainda que situados em
outros territórios.60 Nos termos do universalismo, seria necessário que um conjunto de normas
sobre insolvência uno abarcasse todo o mercado de que a sociedade insolvente faz parte,
vinculando todos os seus participantes.61 Assim, os defensores do universalismo alegam que o
referido sistema proporciona maior previsibilidade e, portanto, potencializa a eficiência do
procedimento de liquidação ou reestruturação da sociedade. 62
Por sua vez, a teoria do territorialismo puro tem seu alicerce na soberania estatal63:
segundo essa corrente, a insolvência de uma sociedade declarada perante a jurisdição de
determinado Estado não produzirá efeitos para além do seu território. 64 Isto é, tratar-se-ia da
coexistência de diversos processos de insolvência independentes e incomunicáveis entre si.
À época, grande parte dos autores se afeiçoava ao universalismo pelo desejo de se
implementar um processo de insolvência global, em que o aproveitamento do ativo do devedor
e o pagamento aos credores fossem realizados uniformemente. 65 Nesse contexto, o
universalismo era associado uma noção mais justa e equitativa do processo falimentar, além de
proporcionar, em tese, economia de tempo e recursos por evitar a multiplicidade de processos.66
Não obstante, a prática foi evidenciando que o referido modelo teórico encontrava obstáculos
na soberania dos países, mostrando-se inconcebível a execução da teoria universalista pura.67
Em outro polo, os defensores da teoria territorialista afirmavam que o universalismo
se mostrava demasiado imprevisível, uma vez que a metodologia de determinação da
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CAMPANA FILHO, Paulo Fernando. O Desenvolvimento dos Modelos Teóricos da Insolvência
Internacional. Revista de Direito Recuperacional e Empresa. v. 6. out – dez 2017. p. 2
61
WESTBROOK, Jay Lawrence. A Global Solution to Multinational Default. Michigan Law Review. vol. 98.
Issue 7. 2000. p. 2284.
62
Ibidem
63
CAMPANA FILHO, Paulo Fernando. Op cit.
64
BASSANI, Matheus Linck. A Necessária e Aguardada Cooperação na Hipótese de Insolvência
Internacional. Revista de Direito Constitucional e Internacional v. 108. jul - ago 2018. p. 296 |
65
CAMPANA FILHO, Paulo Fernando. Op cit.
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Ibidem
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Ibidem
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competência seria imprecisa, manipulável e aberta.68 Ademais, segundo o professor Lynn M.
LoPucki, o universalismo apenas funcionaria em um contexto utópico em que as leis fossem
essencialmente uniformes no que tange à insolvência e à prioridade de pagamento dos credores,
o que não existe na realidade.69
Partindo desse pressuposto, ao devedor seria dada a possibilidade de escolha do foro
como melhor lhe conviesse – prática conhecida como forum shopping. Afinal, em razão da
alegada dificuldade de fixação da jurisdição apta a processar a insolvência de uma
multinacional, participante de uma economia global, a introdução do universalismo faria com
que a sociedade em dificuldade pudesse eleger não somente as normas a orientar o processo,
como também os direitos substantivos de seus credores, com base em interesses e critérios
particulares. 70
Em função da polarização característica das teorias originais, começaram a despontar
opiniões mais moderadas, destinadas a conciliar os pontos positivos de cada modelo de fixação
de competência. Desse impasse, surgiu a teoria universalista modificada, incorporada pela Lei
Modelo da UNCITRAL sobre cross-border insolvency. Nos termos do universalismo
modificado, as Cortes locais teriam um certo grau de liberdade para decidir se o cumprimento
das determinações da Corte do processo principal é apropriado ou não. 71 Assim sendo, o
parâmetro legal seria o seguinte: os mandamentos do juízo principal não poderiam ser seguidos
caso representem ofensa às políticas públicas ou aos direitos dos credores locais. 72
Portanto, segundo esse entendimento, atualmente refletido na Lei Modelo da
UNCITRAL sobre insolvência transnacional, o processo de insolvência preponderante seria
iniciado no centro de principais interesses do devedor (centre of main interests – COMI). A
esse respeito, como será aprofundado ao longo do presente trabalho, nota-se que a conceituação
de centre of main interests do devedor não é nada trivial, tendo em vista que a empresa
transnacional contemporânea é caracterizada por estruturas altamente sofisticadas. 73 Nesse
68
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LOPUCKI, Lynn. M. Op cit.
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Vol. 98. Issue 7. 2000. p. 2221.
72
Ibidem.
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Comercial – Falência e Recuperação de Empresa e Direito Marítimo (coord. COELHO, Fábio Ulhoa), v.7, São
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cenário, o COMI ou “principal estabelecimento do devedor”, conforme dispõe o artigo 3º da
Lei nº 11.101/05, passa a se distanciar cada vez mais da ideia de sede administrativa da
sociedade. 74
Sendo assim, tal processo principal, instaurado no foro do COMI, seria reconhecido
pelos demais países em que estivessem situados credores, bens ou estabelecimentos comerciais
secundários. Não obstante, poderia haver também a abertura de outros procedimentos
subsidiários, que seriam coordenados em consonância com o juízo principal. 75

2.2. Um panorama geral das diretrizes internacionais sobre insolvência transnacional:
UNCITRAL Model Law on Cross-border Insolvency e o Regulamento Europeu
848/2015

Frente aos desafios impostos pela existência de bens e credores dispersos ao redor do
globo, a UNCITRAL (United Nations Comission on Trade Law), órgão legal vinculado à
Assembleia Geral das Nações Unidas, se deparou com a necessidade de elaborar uma lei
modelo contendo parâmetros que auxiliem os países a endereçar o tema da insolvência
transnacional de forma mais eficiente, harmônica e justa. 76 A Lei é direcionada para os casos
em que o devedor tem bens em mais de um Estado, ou para as hipóteses em que os credores
não se localizam no mesmo Estado perante o qual tramita o chamado main proceeding.
Segundo o preâmbulo do referido exemplar, a Lei Modelo tem como propósito prover
mecanismos efetivos para lidar com casos de insolvência transnacional, promovendo os
objetivos de (i) cooperação entre as Cortes e autoridades nacionais e Cortes e autoridades
estrangeiras envolvidos em casos de insolvência transnacional; (ii) segurança jurídica para
negociações e investimentos; (iii) administração justa e eficiente de processos de insolvência
transnacional, que proteja os interesses de credores, devedor e demais interessados; (iv)
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CAMPANA FILHO, Paulo Fernando. O Desenvolvimento dos Modelos Teóricos da Insolvência
Internacional. Revista de Direito Recuperacional e Empresa. v. 6. out – dez 2017. p. 2
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"The UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, adopted in 1997, is designed to assist States to equip
their insolvency laws with a modern, harmonized and fair framework to address more effectively instances of
cross-border proceedings concerning debtors experiencing severe financial distress or insolvency." Disponível
em:
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/1997-Model-Law-Insol-2013-Guide-Enactment-e.pdf
Acesso em 08/10/2019.
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proteção e maximização do valor do patrimônio do devedor; (v) facilitação da recuperação de
negócios que estejam em dificuldade, protegendo investimentos e preservando empregos. 77
A Lei Modelo consolida a teoria universalista modificada, discriminada acima, a qual
advoga pela coordenação entre o juízo principal e os secundários, de modo a harmonizar as
teorias universalistas e territorialistas puras. Por essa ótica, haveria a eleição de uma corte como
a competente para conduzir o pagamento aos credores, a otimização do patrimônio do devedor
e a avaliação de suas relações negociais. 78 Trata-se, pois, de uma posição intermediária na qual
há a coexistência de jurisdições distintas, de modo que as Cortes secundárias não são totalmente
dependentes da principal e exercem uma certa fiscalização sobre as decisões daquela a fim de
assegurar a observância dos princípios vigentes em seu território e dos interesses de credores
nacionais. 79
Para fins de análise da interseção do tema da insolvência transnacional com a
arbitragem, faz-se necessário examinar alguns relevantes artigos da Lei Modelo, que indicam
diretrizes no tocante à escolha do foro de abertura do processo de insolvência, à cooperação
entre os juízos de diferentes países e à continuidade dos processos judiciais e arbitrais.
O primeiro dispositivo de suma importância para o seguimento dos processos de
insolvência de dimensões internacionais é o artigo 17 da Lei Modelo, o qual prevê o centro dos
principais interesses do devedor (centre of main interests – COMI) como o local de abertura do
procedimento de falência ou recuperação judicial. 80 Como se verá, a concepção de main
proceeding está diretamente atrelada à noção de centre of main interests, e vice-versa. Segundo
a norma em enfoque, o mencionado COMI será enquadrado como o local do main proceeding,
o qual irá orientar os demais procedimentos subsidiários, se existirem. A expectativa é que o
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"PREAMBLE. The purpose of this Law is to provide effective mechanisms for dealing with cases of cross-border
insolvency so as to promote the objectives of: (a) Cooperation between the courts and other competent authorities
of this State and foreign States involved in cases of cross-border insolvency; (b) Greater legal certainty for trade
and investment; (c) Fair and efficient administration of cross-border insolvencies that protects the interests of all
creditors and other interested persons, including the debtor; (d) Protection and maximization of the value of the
debtor’s assets; and (e) Facilitation of the rescue of financially troubled businesses, thereby protecting investment
and preserving employment." Disponível em: http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/1997-ModelLaw-Insol-2013-Guide-Enactment-e.pdf Acesso em 15 de outubro de 2019.
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SACRAMONE, Marcelo. Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. São Paulo: Saraiva,
2018. p. 67.
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Ibidem.
80
"Article 17. The foreign proceeding shall be recognized: (a) as a foreign main proceeding if it is taking place
in the State where the debtor has the centre of its main interests." (grifo nosso)
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/1997-Model-Law-Insol-2013-Guide-Enactment-e.pdf Acesso
em 15 de outubro de 2019.
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juízo do main proceeding tenha principal responsabilidade sobre a gestão do devedor,
independentemente do número de países em que ele tenha bens ou credores, os quais estarão
sujeitos à coordenação para adequação às necessidades locais.
Por sua vez, a norma conceitua, em seu artigo 2 (b), e 2 (c) combinado com o parágrafo
(f), como foreign main proceeding e foreign non-main proceeding (procedimento estrangeiro
principal e procedimento estrangeiro não-principal ou secundário), respectivamente, o
procedimento em trâmite perante o Estado em que o devedor possui o seu COMI e o
procedimento no local em que o devedor possua estabelecimentos, isto é, realize operações e
atividades econômicas não transitórias. 81
Para transmitir o sentido de foreign main proceeding e de centre of main interests, o
guia interpretativo da Lei Modelo recorre a interpretações feitas por Miguel Virgos e Etienne
Schmit sobre a Convenção Europeia de Insolvência Transnacional (Convention of Insolvency
Proceedings)82, a qual também se utilizou dos termos em questão. Conforme resumido no
relatório por seus autores, o main proceeding será aberto no centre of main interests do devedor,
isto é, onde o devedor administra a condução dos seus interesses, de forma regular e
reconhecidamente por terceiros.83
O racional por detrás dessa regra, segundo os referidos especialistas, reside na intenção
de previsibilidade do processo de insolvência internacional, o qual deve ser iniciado em um
local amplamente reconhecido por potenciais credores do devedor, permitindo-se o cálculo dos
riscos legais assumidos na hipótese de insolvência. 84 Nesse sentido, o termo interests engloba
não apenas atividades comerciais, industriais e profissionais da sociedade empresária devedora,
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"Article 2 (b) “Foreign main proceeding” means a foreign proceeding taking place in the State where
the debtor has the centre of its main interests; (c) “Foreign non-main proceeding” means a foreign
proceeding, other than a foreign main proceeding, taking place in a State where the debtor has an
establishment within the meaning of subparagraph (f) of this article; (f) “Establishment” means any place
of operations where the debtor carries out a non-transitory economic activity with human means and goods
or services.” http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/1997-Model-Law-Insol-2013-GuideEnactment-e.pdf Acesso em 15 de outubro de 2019.
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VIRGOS, M.; SCHMIT, Etienne. Report on the Convention on Insolvency Proceedings, Bruxelas, 3
de maio de 1996. Disponível em: http://aei.pitt.edu/952/1/insolvency_report_schmidt_1988.pdf Acesso em
03 de novembro de 2019.
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“75. The concept of ‘centre of main interests’ must be interpreted as the place where the debtor conducts
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(VIRGOS, Miguel; SCHMIT, Etienne. Report on the Convention on Insolvency Proceedings, Bruxelas,
3 de maio de 1996) Disponível em: http://aei.pitt.edu/952/1/insolvency_report_schmidt_1988.pdf Acesso
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mas também atividades econômicas em geral, incluindo o consumo dos produtos e serviços
fornecidos.85
Mais adiante, o artigo 20 do referido diploma é determinante no que diz respeito aos
efeitos da insolvência para os procedimentos arbitrais e judiciais em curso. Isso porque,
segundo este dispositivo, mediante o reconhecimento de um procedimento de insolvência como
foreign main proceeding, serão suspensos (i) o início ou a continuação de procedimentos
relativos aos ativos, direitos, obrigações ou passivo do devedor; (ii) execuções contra o ativo
do devedor; (iii) o direito de transferir, onerar ou alienar quaisquer ativos do devedor.86 Ao se
adotar tal perspectiva e, considerando que os procedimentos arbitrais inserir-se-iam na categoria
de individual proceedings, constata-se que a Lei Modelo recomenda a suspensão das
arbitragens quando da instauração do processo de falência ou recuperação judicial
transnacional.
Afinal, a própria Lei Modelo esclarece o seguinte, em seu guia de interpretação: 87
Subparagraph 1 (a), by not distinguishing between various kinds of individual
action, also covers actions before an arbitral tribunal. Thus, article 20
establishes a mandatory limitation to the effectiveness of an arbitration
agreement. This limitation is added to other possible limitations restricting
the freedom of the parties to agree to arbitration that may exist under national
law (e.g. limits as to arbitrability or as to the capacity to conclude an
arbitration agreement).(grifo nosso)

Ato contínuo, o guia interpretativo da Lei Modelo ressalva que, devido à relativa
independência das arbitragens internacionais com relação ao sistema legal do país sede da
arbitragem (legal seat), nem sempre será possível implementar, na prática, a suspensão
automática dos procedimentos arbitrais em curso.88
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Ibidem
“Article 20. Effects of recognition of a foreign main proceeding 1. Upon recognition of a foreign proceeding
that is a foreign main proceeding: (a) Commencement or continuation of individual actions or individual
proceedings concerning the debtor’s assets, rights, obligations or liabilities is stayed; (b) Execution against the
debtor’s assets is stayed; and (c) The right to transfer, encumber or otherwise dispose of any assets of the debtor
is
suspended.”
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/1997-Model-Law-Insol-2013-GuideEnactment-e.pdf Acesso em 15 de outubro de 2019.
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Tradução Livre: Subparágrafo 1 (a) ao não fazer distinção entre vários tipos de ações individuais, também abarca
ações que tramitam perante um tribunal arbitral. Assim, o artigo estabelece uma limitação mandatória à eficácia
de uma convenção de arbitragem. Essa limitação é adicionada a outras possíveis limitações restritivas da liberdade
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No tocante à cooperação entre juízos de diferentes Estados, a Lei Modelo dedica um
capítulo inteiro à regulamentação da cooperação entre cortes e representantes de diferentes
países (Chapter IV). A Lei Modelo prevê que as Cortes estrangeiras devem cooperar o máximo
que lhes for possível, seja diretamente, seja através do responsável por administrar a
reestruturação ou liquidação da sociedade empresária devedora. Para melhor ilustrar, é
facultado aos juízos contatar diretamente as demais Cortes ou representantes estrangeiros, a fim
de pedir assistência ou simplesmente prestação de informações. 89 O guia interpretativo da Lei
Modelo ressalta que o objetivo da norma foi evitar procedimentos tradicionais e burocráticos
que demandam o dispêndio excessivo de tempo e recursos.90
Como mecanismos de implementação da cooperação, a Lei destaca (i) a nomeação de
uma pessoa ou órgão para atuar sob a orientação do Tribunal; (ii) a troca e divulgação de
informações por quaisquer meios considerados como apropriados pela Corte; (iii) coordenação
da administração e supervisão dos bens e negócios do devedor; (iv) aprovação ou
implementação pelos tribunais de acordos relativos à coordenação de procedimentos; (v)
coordenação de processos concorrentes relativos ao mesmo devedor; (vi) quaisquer outras
ferramentas adicionais que o Estado considerar como exemplos de cooperação. 91
Em seu artigo 27 (d), a Lei Modelo materializa a chamada court-to-court cooperation,
ao prever a elaboração de um protocolo de insolvência, que se consubstancia em um acordo

http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/1997-Model-Law-Insol-2013-Guide-Enactment-e.pdf Acesso
em 15 /10/2019.
89
“Article 25. Cooperation and direct communication between a court of this State and foreign courts or foreign
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foreign courts or foreign representatives, either directly or through a [insert the title of a person or body
administering a reorganization or liquidation under the law of the enacting State]. 2. The court is entitled to
communicate directly with, or to request information or assistance directly from, foreign courts or foreign
representatives.” (UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency Law with Guide to Enactment and
Interpretation. p. 13) http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/1997-Model-Law-Insol-2013-GuideEnactment-e.pdf Acesso em 15 de outubro de 2019.
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“Article 27. Forms of cooperation Cooperation referred to in articles 25 and 26 may be implemented by any
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Communication of information by any means considered appropriate by the court; (c) Coordination of the
administration and supervision of the debtor’s assets and affairs; d) Approval or implementation by courts of
agreements concerning the coordination of proceedings; (e) Coordination of concurrent proceedings regarding
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entre as Cortes internacionais relativo a coordenação dos procedimentos.92

A tríade

“coordenação, cooperação e comunicação” começou a ser incorporada a diversos sistemas
legais, nacionais e internacionais, a fim de estimular o diálogo entre os juízos que o devedor
possua estabelecimentos - principal ou secundários. Trata-se de uma resposta à conclusão de
que a implementação do universalismo puro se mostra inviável na prática, tendo em vista que
viola frontalmente a soberania dos Estados.93
Finalmente, a Lei Modelo se propõe a respeitar diferenças entre os respectivos
processos de insolvência e não busca a unificação dos procedimentos em âmbito mundial.
Apenas almeja fornecer um parâmetro para cooperação entre diferentes jurisdições,
promovendo soluções que operem por uma abordagem orgânica e uniforme da insolvência
transnacional.
Em seguida, cumpre analisar o Regulamento (UE) 848/2015 do Parlamento Europeu
e do Conselho, atualmente vigente, que se refere aos procedimentos transnacionais de falência
e recuperação judicial. O Regulamento veio revogar o Regulamento Europeu 1346/2000, a fim
de dar mais eficiência e eficácia aos procedimentos, estimular a cooperação entre os juízos
estrangeiros, e aperfeiçoar algumas disposições na norma anterior.
De maneira análoga à Lei Modelo da UNCITRAL sobre Insolvência Transnacional, o
mais recente regulamento também reflete um universalismo modificado, no qual há a abertura
de um processo principal no centro dos principais interesses do devedor, que terá prevalência
sobre os demais, mantendo-se a possibilidade de instauração de processos secundários nos
países em que o devedor possua estabelecimentos.94 O regulamento não deixa dúvidas de que
as determinações do processo principal possuirão alcance universal, enquanto que os demais
92

“Article 27. Cooperation referred to in articles 25 and 26 may be implemented by any appropriate means,
including(d) Approval or implementation by courts of agreements concerning the coordination of proceedings.”
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/1997-Model-Law-Insol-2013-Guide-Enactment-e.pdf Acesso
em 15 de outubro de 2019.
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FARLEY, J.M. Cooperation and Coordination in Cross-Border Insolvency Cases. In University of British
Columbia, Faculty of Law: First Annual Insolvency Review Conference. February 6, 2004.
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Considerando (23) O presente regulamento permite que o processo de insolvência principal seja aberto no
Estado-Membro em que se situa o centro dos interesses principais do devedor. Esse processo tem alcance
universal e visa abarcar todo o património do devedor. Para proteger a diversidade dos interesses, o presente
regulamento permite que os processos secundários de insolvência eventualmente instaurados corram
paralelamente ao processo principal de insolvência. Pode-se instaurar um processo secundário de insolvência
no Estado-Membro em que o devedor tenha um estabelecimento. Os efeitos dos processos secundários de
insolvência limitar-se-ão aos ativos situados no território desse Estado. A necessidade de manter a unidade
dentro da União é garantida por normas imperativas de coordenação com o processo principal de insolvência.
(grifo
nosso)
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em:
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procedimentos limitar-se-ão aos ativos situados no local de ajuizamento desses processos
secundários.95
Em seu artigo 18, o Regulamento Europeu disciplina os efeitos da insolvência sobre
ações judiciais ou processos de arbitragem pendentes. Segundo o referido dispositivo, o
processo de insolvência será regido pelas normas do Estado-Membro perante o qual a ação
judicial esteja tramitando ou, no caso da arbitragem, o Estado em que esteja sediado o Tribunal
Arbitral. 96
Ademais, no que tange à cooperação, o Regulamento Europeu 848/2015, no mesmo
sentido da Lei Modelo, dispõe, em seu artigo 41, que os administradores judiciais dos processos
principais e secundários devem cooperar entre si - mediante a celebração de acordos ou
protocolos - a não ser que isso signifique uma incompatibilidade com relação às normas
aplicáveis aos respectivos procedimentos. 97
Pelo exposto, é possível constatar um evidente paralelismo entre as duas normas aqui
apresentadas, especialmente no tocante às concepções de universalismo modificado e ao
fomento da cooperação entre os juízos internacionais. Não obstante, no que diz respeito ao
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Ibidem
Artigo 18. Efeitos do processo de insolvência sobre ações judiciais ou processos de arbitragem pendentes. Os
efeitos do processo de insolvência sobre uma ação judicial ou sobre um processo de arbitragem pendente
relativamente a um bem ou direito pertencente à massa insolvente do devedor regem-se exclusivamente pela lei
do Estado-Membro em que a referida ação se encontra pendente ou em que o Tribunal arbitral tem a sua sede.
Disponível
em:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0848&from=PT
Acesso em 12 de outubro de 2019.
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Artigo 41. Cooperação e comunicação entre administradores da insolvência. 1. O administrador da insolvência
do processo principal de insolvência e o administrador ou os administradores da insolvência dos processos
secundários de insolvência relativos ao mesmo devedor cooperam entre si, na medida em que essa cooperação não
seja incompatível com as normas aplicáveis aos respetivos processos. Essa cooperação pode assumir qualquer
forma, incluindo a celebração de acordos ou protocolos. 2. Ao cooperarem nos termos do n° 1, os administradores
da insolvência: a) Comunicam o mais rapidamente possível entre si todas as informações que possam ser úteis nos
outros processos, nomeadamente os eventuais progressos no que se refere à reclamação e verificação de créditos
e a todas as medidas destinadas à revitalização do devedor ou ao encerramento do processo, desde que se prevejam
disposições adequadas para proteger as informações confidenciais; b) Analisam a possibilidade de revitalização
do devedor e, se possível, coordenam a elaboração e a aplicação de um plano de recuperação; c) Coordenam a
administração da liquidação ou utilização dos bens e negócios do devedor; o administrador da insolvência do
processo secundário de insolvência dá ao administrador da insolvência do processo principal de insolvência a
possibilidade de apresentar, em tempo útil, propostas relativas à liquidação ou utilização dos bens do processo
secundário de insolvência. 3. Os n.os 1 e 2 aplicam-se, com as devidas adaptações, às situações em que, no processo
principal ou secundário de insolvência ou em qualquer processo de insolvência territorial relativos ao mesmo
devedor e pendentes no mesmo momento, o devedor se mantém na posse dos seus bens. https://eurlex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0848&from=PT Acesso em 12 de outubro de
2019.
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prosseguimento da arbitragem em casos de falência ou recuperação judicial da parte, a
implementação de ambos os instrumentos normativos pode se mostrar conflitante na prática.
Explique-se: enquanto o artigo 20 da Lei Modelo é inequívoco quanto à suspensão dos
procedimentos arbitrais em ditas hipóteses, o artigo 18 do regulamento vigente expressamente
prevê que a lei a regulamentar os efeitos da insolvência sobre os procedimentos judiciais e
arbitrais será a do local perante o qual estes tramitam. Ora, e se a lei do legal seat não abranger
as arbitragens pela previsão de automatic stay, qual norma deveria prevalecer?
Deve ter em mente que a Lei Modelo da UNCITRAL sobre insolvência transnacional
é caracterizada como soft law. Isso significa dizer que não se trata de uma norma mandatória e
vinculante. Contrariamente, seu cumprimento é baseado na autonomia de vontade e na boa-fé
dos países que optam a replicá-la ao seu ordenamento jurídico.98 Portanto, os instrumentos de
soft law possuem um viés mais residual. 99 Por sua vez, o Regulamento Europeu 848/2015,
conforme esclarece o seu Considerando n° 8, é aplicável e vinculante aos Estados membros.100
Dessa forma, em um potencial possível conflito de leis, as diretrizes estabelecidas pela Lei
Modelo devem ceder.

2.3. O Projeto de Lei 10.220/2018

No Brasil, os entendimentos doutrinários oscilam frequentemente entre posições
divergentes. Do ponto de vista normativo, até o momento não foi definida uma única orientação
legislativa sobre como proceder nos casos de insolvência transnacional, sendo flagrante o vácuo
legislativo sobre o tema.
Portanto, inexistindo norma positivada, aos juízes resta o oferecimento de uma
resposta jurídica casuística, o que, do ponto de vista macro, é extremamente maléfico, vez que
promove a fragmentação e instabilidade da jurisprudência. Como alternativa, os julgadores
98
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pp. 299 – 300.
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efeitos transfronteiriços, é necessário e oportuno que as disposições em matéria de competência, reconhecimento
e lei aplicável neste domínio constem de um ato normativo da União, vinculativo e diretamente aplicável nos
Estados-Membros."
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recorrem aos costumes, à analogia e aos princípios gerais do direito, o que se constitui um
parâmetro aberto, que confere ampla margem discricionária. 101 A ausência de regulamentação
doméstica, atrelada a abstenção de adesão a qualquer diretriz internacionalmente aceita, como
a Lei Modelo UNCITRAL, acaba por acarretar uma dificuldade prática de assistência entre os
juízos.
Nesse contexto de omissão legislativa, o Projeto de Lei 10.220/2018, o qual pretende
alterar a Lei nº 11.101/05, incluirá regulamentação da cooperação entre jurisdições diversas na
hipótese de falência ou recuperação de empresas transnacionais, bem como preencherá algumas
lacunas existentes na Lei vigente relativas aos efeitos da insolvência na arbitragem. O capítulo
sobre insolvência transnacional a ser possivelmente incluído se destinará a prever formas de
coordenação entre os juízos estrangeiros e nacional, estabelecendo meios de comunicação mais
céleres e menos burocráticos, que prescindem de carta rogatória ou diálogo entre a estrutura
diplomática dos respectivos países envolvidos. 102 O referido projeto procura complementar a
legislação atual, cujo conteúdo apresenta alto teor territorialista, inserindo uma abordagem
universalista modificada e, dessa forma, se adaptando à tendência mundial.
De início, destaque-se que o projeto de lei em questão incluiu previsão expressa sobre
os efeitos da decretação da falência ou deferimento da recuperação judicial na arbitragem.
Trata-se do §9°, adicionado ao atual artigo 6° da Lei nº 11.101/15, segundo o qual “[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 do procedimento arbitral”. 103
Caso seja aprovado o referido projeto, mantendo-se o dispositivo ora em análise, a
discussão explicitada no primeiro capítulo deste trabalho perderá o seu objeto. Isso porque será
inequívoco que a insolvência não importa a perda de eficácia da cláusula compromissória,
tampouco acarreta a suspensão das arbitragens em curso de que seja parte o devedor.
Portanto, não haveria mais margem para dúvidas quanto à não abrangência dos
procedimentos arbitrais pela previsão de automatic stay. Ainda nesse particular, o §2° do artigo
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167-M do referido projeto de lei reforça que as ações ilíquidas e arbitragens que não demandem
medidas executórias não serão suspensas pela previsão do artigo 6°, pois dispõe que "[os]
credores conservam o direito de ajuizar e de prosseguir com quaisquer processos judiciais e
arbitrais que visem a condenação do devedor, ao reconhecimento ou à liquidação de seus
créditos, sendo que em qualquer caso, quaisquer medidas executórias deverão permanecer
suspensas".
Em adição, cabe nota a respeito do disposto nos incisos do art. 167-M do projeto de
lei em análise.104 De forma semelhante à previsão do artigo 20 da Lei Modelo da UNCITRAL,
o artigo 167-M prevê que o reconhecimento do processo principal gera, automaticamente, a
suspensão do curso de processos de execução e outras medidas individualmente tomadas por
credores relativas ao patrimônio do devedor.
Dito isso, faz-se necessário questionar se as arbitragens se enquadram como
"quaisquer medidas individualmente tomadas por credores", afinal, conforme conclusão obtida
no item supra, o próprio guia interpretativo da Lei Modelo, na parte referente ao artigo 20,
explica que os procedimentos arbitrais seriam de fato suspensos com o reconhecimento do main
proceeding. Para responder a tal indagação, deve-se destacar a parte final do artigo 167-M, que
contém a seguinte ressalva: "respeitadas as demais disposições desta Lei". O artigo em questão
demonstra a necessidade de análise sistemática da norma, que exige a compatibilização do
artigo 167-M com o artigo 6º, §9º, do mesmo projeto de Lei, não havendo que se falar em
qualquer inconsistência interna. Portanto, diferentemente da interpretação da Lei Modelo, nos
termos do projeto de lei 11.220/2018, as arbitragens não se incluem na categoria de "medidas
individualmente tomadas por credores".
Além do mais, o projeto de lei 10.220/2018 dedica um capítulo inteiro para a
regulamentação da insolvência transnacional (capítulo VI-A). Percebe-se uma influência direta
da Lei Modelo elaborada pela UNCITRAL nas normas do referido capítulo: desde os objetivos
principais do procedimento de insolvência transnacional (art. 167-A), até as definições de
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Art. 167-M. Com o reconhecimento de um processo 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; I I -a suspensão do curso da
prescrição de quaisquer execuções judiciais contra o devedor, respeitadas as demais disposições desta Lei; III -a
ineficácia de transferência, oneração ou qualquer forma de disposição de bens do ativo não circulante do devedor,
realizada sem prévia autorização judicial. (grifo nosso)

33

processos estrangeiros, processo principal, processo auxiliar, representante e autoridade
estrangeira (art. 167-B).
Ainda, o projeto mantém a concepção de "principal estabelecimento do devedor",
equivalente ao centre of main interests, concebido pela Lei Modelo. A razão de ser da norma,
ao adotar o referido critério para determinar a jurisdição, é facilitar a supervisão, por parte dos
credores, das atividades do devedor, bem como viabilizar a habilitação do crédito e a
arrecadação de bens do devedor pelo administrador judicial. 105
Enfim, pode-se constatar que a aprovação do projeto de lei ora em análise acarretará
benefícios concretos para investidores estrangeiros, bem como proporcionará maior segurança
jurídica sobre o tema. Afinal, a existência de normas regulamentadoras da insolvência
transnacional é imprescindível, tendo em vista grande parcela das sociedades de porte
expressivo possuem estabelecimentos e credores no exterior e que a crise é uma consequência
inevitável do funcionamento do livre mercado. 106

3. Análise de caso

Neste capítulo, propõe-se a análise de casos emblemáticos, que retratam fielmente os
pontos de conflito entre arbitragem e a insolvência com repercussão transfronteiriça. Os casos,
como será demonstrado, refletem a necessidade de uniformização do tema em âmbito
internacional, tendo em vista que a interpretação quanto à continuidade do procedimento
arbitral pode variar conforme (i) o referencial teórico sobre fixação de competência utilizado;
(ii) a lei doméstica aplicável.
Assim sendo, busca-se conferir maior concretude à ideia de conflito de leis que se
manifesta através da leitura dos cenários a serem apresentados, decorrente da
internacionalização da atividade empresarial, o que torna ainda mais complexa a interação entre
os institutos da insolvência e da arbitragem.
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3.1. Vivendi v. Elektrim

O presente caso é particularizado pelo seguinte acontecimento: uma mesma
controvérsia, envolvendo as mesmas partes – Vivendi Universal S.A. e Elektrim S.A.– deu
origem a dois procedimentos arbitrais sediados em lugares distintos e, consequentemente, a
solução jurídica apresentada em cada país foi divergente.

3.1.1. Inglaterra

A primeira disputa foi submetida à London Court of International Arbitration
("LCIA"). Como pano de fundo encontrava-se o contrato denominado third investment
agreement (TIA), celebrado entre a Elektrim S.A., companhia polonesa, com a Vivendi
Universal S.A. and Vivendi Telecom S.A., ambas companhias francesas. 107 O negócio tinha
como objeto a aquisição de participação em uma companhia polonesa de telefonia móvel, a
PTC. Tal contrato possuía cláusula compromissória, fazendo referência ao regulamento da
LCIA e escolhendo Londres como o lugar da arbitragem. Nesse cenário, a princípio, a
interpretação do TIA seria orientada pelo direito material polonês, enquanto a norma
procedimental aplicável seria a Lei inglesa. 108
Vivendi, requerente no procedimento arbitral, alegava o inadimplemento contratual da
Elektrim, cuja indenização montava o valor histórico de 1,9 Bilhões de euros. Mais adiante,
anos após do início arbitragem, foi declarada a falência da requerida por uma corte polonesa. 109
Tendo em vista tal cenário, a Elektrim suscitou a perda superveniente de arbitrabilidade
subjetiva devido à sua falência e, em consequência, a inexistência de jurisdição do Tribunal
Arbitral. A alegação da requerida se apoiava no artigo 142 da Lei Polonesa de Falência e
Recuperação (PLBR)110, de acordo com o qual qualquer cláusula arbitral celebrada pela falida
perderia seus efeitos legais a partir da data de decretação da falência, e qualquer arbitragem
pendente deveria ser descontinuada nessa hipótese.
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No entanto, as partes discordavam quanto à aplicação da Lei polonesa como a norma
adequada para determinar o impacto da falência sobre a arbitragem sediada em outro país. Do
ponto de vista da falida, a lei a regular o tema seria a do local em que o procedimento de
insolvência fora instaurado (lex concursus). Contrariamente, Vivendi sustentava que a Lei
inglesa seria aplicável, uma vez que a arbitragem estava sendo sediada em Londres (lex arbitri).
Ocorre que o raciocínio esboçado pela Elektrim foi prontamente declinado pelo
Tribunal Arbitral instituído perante à LCIA. Os árbitros rejeitaram a alegação de incompetência
do Tribunal Arbitral e de extinção da arbitrabilidade subjetiva da requerida como consequência
de sua falência superveniente. Em suma, o Tribunal Arbitral baseou sua decisão no
Regulamento Europeu 1346/2000 sobre procedimentos de insolvência (Insolvency
Regulation)111, cujo escopo era assegurar a eficiência no deslinde do processo de insolvência,
bem como evitar a seleção do foro como melhor conviesse às partes, desestimulando
comportamentos oportunistas (forum shopping). Ou seja, o propósito do Regulamento era
estabelecer diretrizes para a escolha da lei, jurisdição, homologação, execução e cooperação
internacional em sede de insolvência.
Por um lado, o artigo 4 (1) do Insolvency Regulation estabelecia, como regra geral,
que a lei do Estado membro da União Europeia em que se deu a abertura do processo de
insolvência seria aplicável para regular a falência ou recuperação judicial de uma sociedade,
bem como seus efeitos correspondentes.112 Como resultado, por simples subsunção à regra
geral, a Lei preponderante pareceria ser, à primeira vista, a polonesa (lex concursus), imperando
a previsão contida no artigo 142.
Apesar disso, o artigo 4 (2) (f) e o artigo 15 do mesmo regulamento estipulavam
exceções à aludida regra do artigo 4 (1). Nos termos do artigo 4 (2) (f), a lei de abertura dos
processos deveria determinar os efeitos da insolvência nos procedimentos ajuizados por
credores individualmente, com exceção dos processos já em curso (lawsuit pending).113 Por sua
vez, o artigo 15 previa que os efeitos da insolvência sobre os processos pendentes relativos a
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um bem ou direito do qual o devedor tenha sido alienado seria regido exclusivamente pela lei
do Estado-membro perante o qual o processo está pendente. 114
Em vista desta dialética, interpretando-se a arbitragem como lawsuit pending, o
procedimento em curso perante à LCIA tratar-se-ia de exceção ao critério de determinação da
lei aplicável disposto no artigo 4 (1) do Insolvency Regulation e, mais além, a lei a ditar os
efeitos da insolvência na arbitragem seria aquela do local da sede da arbitragem. Logo, com
base nessa interpretação, os efeitos da insolvência não teriam o condão de suspender o curso da
arbitragem, tampouco de esvaziar a eficácia da cláusula compromissória.
Isso porque a lei inglesa (lex arbitri) carecia de qualquer regra que exigisse a
descontinuidade dos procedimentos arbitrais. Logo, o Tribunal Arbitral deferiu o
prosseguimento da arbitragem em face da Elektrim. Em adição, os árbitros também rechaçaram
a aplicação do artigo 4 (2) (e) do Insolvency Regulation arguida pela requerida, que previa a
aplicação da lex concursus para os contratos vigentes (current contracts) de que o devedor fosse
parte.115 O racioncínio do Tribunal Arbitral foi o de que a especialidade do termo lawsuits
pending seria mais adequada às arbitragens do que a concepção de current contracts, primandose, pois, pela regra mais específica.
Em resposta, a Elektrim, substituída por seu administrador judicial, contestou a
validade da decisão arbitral diante da High Court inglesa, mantendo a sua alegação de que a
convenção de arbitragem perdera seus efeitos pela decretação da falência. 116 Clarke, membro
da Corte, estruturou a questão da seguinte forma: (i) reconheceu a existência da norma geral
prevista no artigo 4 (1) que exige a aplicação da lex concursus; (ii) considerou as regras
particulares previstas nos artigos 4 (2) (e), (f) e no artigo 15; (iii) entendeu que as disposições
legais mais específicas, concernentes aos procedimentos pendentes (lawsuits pending) – artigos
4 (2) (f) e 15 – prevaleceriam sobre as demais.
Ademais, rechaçou o argumento em favor da Elektrim de que o termo lawsuits pending
limitar-se-ia às execuções procedidas por credores individuais contra o patrimônio do devedor,
afirmando que o termo faria alusão a todo e qualquer tipo de procedimento. Pelo exposto,
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concluiu pela aplicação da lei do local da arbitragem, que, nesse caso, não obstava a sua
continuidade. Assim sendo, a previsão do artigo 4 (1) e 4 (2) (e) – a ensejar a aplicação da lei
do país de instauração do processo de insolvência – englobaria apenas os cenários em que a
arbitragem ainda não tivesse sido iniciada. Sem demora, a decisão proferida pela Corte inglesa
foi objeto de recurso para a Court of Appeal, não obstante, a fundamentação jurídica para a
aplicação da lei inglesa foi confirmada em grau de recursal.

117

Finalmente, no âmbito da Court of Appeal, esclareceu-se que, nas situações em que os
procedimentos arbitrais e judiciais ainda não tivessem sido iniciados à época da insolvência de
uma das partes, seria oportuno que a lei regulamentadora dos efeitos da insolvência sobre tais
processos fosse a lex concursus. De outro lado, para as hipóteses em que os processos
estivessem pendentes ao início da insolvência, a lei do local em que tais procedimentos
estivessem tramitando seria a mais adequada. 118 Nota-se, portanto, que se atribuiu importância
à proteção da legítima expectativa dos agentes atuantes no mercado internacional que desejam
ver a conclusão do processo – arbitral ou judicial – iniciado anteriormente à insolvência da
parte, evento este imprevisível.

3.1.2. Suíça

Conforme exposto anteriormente, o aspecto mais curioso do caso em questão foi a
resposta jurídica completamente distinta dada para um conflito essencialmente semelhante,
apenas devido ao fato de que a teoria adotada quanto à lei aplicável foi diversa. Elektrim e
Vivendi também litigavam em outra arbitragem, cujo objeto abrangia a demanda deduzida
perante à LCIA. Essa segunda arbitragem era regida pelo regulamento da ICC (International
Chamber of Commerce), com sede em Genebra, na Suíça. O pleito possuía o objeto mais amplo
se comparado ao primeiro 119 e, do ponto de vista subjetivo, envolvia mais partes nos polos ativo
e passivo, respectivamente: Vivendi et al., de um lado da demanda, e a Deutsche Telekom AG
com a Elektrim et al., no polo adverso. Ao tempo de declaração de falência da Elektrim, a
arbitragem da ICC estava em curso por um ano aproximadamente.
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Assim como no procedimento inicialmente citado, a Elektrim suscitou a aplicação do
artigo 142 da Lei de Falências e Recuperação Judicial polonesa, o que implicaria a
descontinuidade da arbitragem. Diferentemente da arbitragem da LCIA, o Tribunal Arbitral
instituído perante à ICC entendeu que a capacidade da parte para figurar em uma demanda
arbitral, isto é, a arbitrabilidade subjetiva, seria determinada pela lei do local de constituição da
sociedade parte na arbitragem (place of incorporation ou lex societatis), qual seja, a lei
polonesa.
Por essa perspectiva, a capacidade da Elektrim para estar no polo passivo seria
determinada pelo art. 142 da PLBR, o qual, como explanado anteriormente, estabelecia que,
com a decretação da falência, as cláusulas compromissórias celebradas pela devedora restariam
ineficazes e as arbitragens seriam descontinuadas. Como resultado, a Elektrim não mais
obedeceria ao requisito da arbitrabilidade subjetiva. Os árbitros consideraram que,
independentemente de a arbitragem ser sediada na Polônia ou não, a previsão do art. 142 seria
passível de excluir a jurisdição do Tribunal com relação à companhia polonesa falida. Logo,
fazendo valer o princípio kompetenz-kompetenz, decidiu-se, em sede de arbitragem, pela
carência de jurisdição arbitral e pela inarbitrabilidade subjetiva da demanda. Assim sendo, o
Tribunal Arbitral concedeu uma decisão preliminar determinando que os procedimentos
arbitrais contra a Elektrim fossem descontinuados.
A Vivendi contestou a decisão preliminar do Tribunal Arbitral perante a Suprema
Corte Federal Suíça, sustentando que a jurisdição arbitral para julgamento do feito foi
injustamente renegada. 120 A Suprema Corte, por sua vez, considerou que o Código de Direito
Internacional Privado da Suíça não possuía previsão específica sobre a perda da capacidade de
uma sociedade estrangeira para participar de procedimentos arbitrais. No entanto, ratificou o
entendimento de que a perda da capacidade de uma pessoa jurídica é questão de direito
substantivo e, como tal, seria regulada pelos artigos 154 e 155 (c) Código de Direito
Internacional Privado, que previam a aplicação da lei do local de constituição da pessoa
jurídica.121 Sob essa perspectiva, uma vez que a Elektrim fora constituída na Polônia, a Suprema
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corte confirmou a aplicabilidade do art. 142 da lei polonesa e, em última análise, a perda da
arbitrabilidade subjetiva, fornecendo uma resposta diametralmente oposta àquela fornecida na
Inglaterra.122

3.2. Recuperação Judicial do Grupo Constellation

Assim como nos demais casos, o Grupo Constellation, possuía ativos e parceiros
comerciais alastrados por variados países. Basta um simples exame do pedido de recuperação
judicial, para se constatar as mais diversas jurisdições envolvidas.
Nesse contexto, o pedido de recuperação judicial foi ajuizado no Brasil, mais
especificamente, na 1ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro (processo n° 028846396.2018.8.19.0001). No entanto, o grupo societário também iniciou procedimentos em outros
países nos quais as sociedades integrantes do grupo mantinham relações comerciais ou tinham
ativos. Tendo em vista tal perspectiva, decidiu-se, perante o juízo norte-americano, um dos
países em que fora ajuizado o procedimento recuperacional, que o Brasil seria o lugar de
processamento do main proceeding, enquanto que nos EUA e demais países, teria seguimento
o non-main proceeding123.
Note-se que, ao protocolar o pedido de Recuperação Judicial no Brasil, o Grupo
interpretou o Rio de Janeiro como o center of main interest (COMI), expressão cunhada para
caracterizar o local competente para processar o feito. No âmbito do procedimento de
reestruturação iniciado no Brasil, questionou-se a real definição do termo centre of main
interests – refletido no artigo 17, parágrafo 2, da Lei Modelo UNCITRAL 124 – ou, o seu
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correspondente no ordenamento jurídico brasileiro, a definição do "principal estabelecimento"
do devedor – cuja previsão se encontra no art. 3° da Lei 11.101/05.125
Restou esclarecido nos autos do processo que, de fato, a 1ª Vara Empresarial da
Comarca do Rio de Janeiro poderia ser considerada competente para orientar o main
proceeding, eliminando quaisquer suspeitas sobre a prática de forum shopping por parte da
recuperanda, pelos motivos que se apresenta a seguir.
Para verificar a adequação do foro referido como main proceeding, cumpre analisar se
fora respeitado o critério funcional do mencionado art. 3° da Lei 11.101/2005, denominado
"principal estabelecimento", cujo significado é gradualmente construído na doutrina e
jurisprudência, uma vez que não é por si só dotado de sentido. Faz-se necessário, de início,
apresentar o conceito de "estabelecimento", disposto no art. 1. 142 do Código Civil, segundo o
qual considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para o exercício da
empresa, por empresário, ou por sociedade empresária.126
Ocorre que a sociedade empresária contemporânea costuma possuir inúmeros
estabelecimentos e, tratando-se de uma multinacional, tais estabelecimentos situam-se em
países diversos. Destaque-se, nesse sentido, a dificuldade em se chegar a uma conclusão
uníssona sobre o aspecto qualificador do estabelecimento para fins de aplicação do art. 3° da
Lei nº 11.101/05. Para melhor ilustrar, poder-se-ia interpretar como "principal estabelecimento"
o centro de influência econômica, o núcleo de tomada de decisão gerencial, o local em que
ocorre o maior volume de transações comerciais, onde estão alocados os empregados, a sede da
sociedade ou o local de em que foi constituída.
Nesse contexto, nos parece mais acertado o entendimento segundo o qual o principal
estabelecimento do devedor seria aquele em que o empresário ou sociedade empresária
concentra as suas atividades operacionais, pouco importando a localidade prevista no contrato
social ou estatuto. Retomando a análise do caso em concreto, confirmou-se, a partir do quadro
fático apresentado, que o centro de principal interesse do devedor era de fato o Brasil, país em
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que as sociedades integrantes do grupo desempenhavam de forma mais intensa e significativa
as suas atividades, além de ser o local a concentrar o maior número de credores e funcionários.
Finalmente, o caso apresentado neste item, apesar de não possuir relação direta com o
tema da arbitragem, ostenta uma conexão indireta. Explique-se. A definição do centre of main
interests ou "estabelecimento principal" é fundamental para o deslinde do processo de falência
ou recuperação judicial, uma vez que, em última análise, será tal jurisdição a possuir maior
ingerência sobre os processos subsidiários. Ademais, fazendo um paralelo com o caso
predecessor, a seleção do COMI mostra-se elementar para se estabelecer a legislação aplicável
e, portanto, regulamentar os efeitos da insolvência sobre arbitragens atuais ou futuras.

3.3. Recuperação Judicial Oi

Por último, será esmiuçado o processo de recuperação judicial da Oi, o qual envolvia,
mais especificamente, as companhias Oi S.A., Telemar Norte Leste S.A., Oi Móvel S.A.,
Copart 4 Participações S.A., Copart 5 Participações S.A., Portugal Telecom International
Finance B.V. e Oi Brasil Holdings Coöperatief U.A.
O caso em questão mostra-se emblemático e essencial para o objeto deste trabalho
pelas seguintes razões: (i) representa a estruturação de um grupo de sociedades extremamente
relevante, não apenas no mercado brasileiro, como também internacional; (ii) demonstra a
complexidade e abrangência de um processo de insolvência transnacional, no qual devedoras,
pertencentes ao mesmo grupo, apresentavam nacionalidades distintas; (iii) ilustra o conflito de
competência entre o juízo da recuperação judicial, notadamente, a 7ª Vara Empresarial do Rio
de Janeiro, e o juízo arbitral.
Quanto ao primeiro aspecto, destaque-se que o Grupo Oi se constituía como um dos
maiores operadores de telefonia fixa da América Latina e o maior prestador de serviços nessa
área no Brasil, ocupando uma parcela de aproximadamente 34,4% do mercado nacional. No
domínio da telefonia móvel, por sua vez, o Grupo Oi possuía 8,52% do market share.
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Em

suma, o Grupo Oi apresentava-se como um dos mais importantes conglomerados comerciais no
país, importando na arrecadação de milhões em tributos por ano e gerando milhares de postos
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Petição Inicial da Recuperação Judicial. Processo 0203711-65.2016.8.19.0001, fls. 5 e 6.
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de trabalho.128 Não bastasse, as ações da Oi eram listadas não apenas na BM&F Bovespa, como
também na New York Stock Exchange, na forma de American Depositary Receipt (ADR), o que
pode afetar investidores em escala global. É indubitável, portanto, o impacto que a crise da Oi
poderia gerar no setor, possuindo repercussões nos mais diversos âmbitos da sociedade.
Nesse contexto, a Controladora Oi S.A. possuía duas subsidiárias integrais não
operacionais constituídas na Holanda, a Portugal Telecom Intern. Finance BV e a Oi Brasil
Holdings Cooperatif U.A., cujo objeto era a facilitação da captação de recursos estrangeiros
para posterior investimento nas atividades realizadas pela companhia brasileira. 129 Não obstante
existirem sociedades constituídas com base em leis estrangeiras, o Grupo Oi alegava que o foro
competente para o processamento da Recuperação Judicial de todas as sociedades integrantes
do grupo seria a Capital do Estado do Rio de Janeiro, uma vez que era o local onde estariam
situados os principais clientes do Grupo, a maior parte dos empregados e ativos.
Ademais, a referida cidade era o centro de gestão operacional da infraestrutura de
telecomunicações do Grupo Oi, conjuntura essa que se enquadrava no critério legal do
"principal estabelecimento do devedor" disposto no artigo 3º da Lei 11.101/2015. Dito isso,
sustentou-se que as sociedades holandesas seriam apenas como um prolongamento funcional
do Grupo Oi, e como tal, deveriam ser incluídas como litisconsortes ativos, não sendo suficiente
para ensejar a atração da competência para o juízo estrangeiro. Logo, ao considerar que o
parâmetro para a fixação de competência previsto na lei brasileira é uma circunstância de fato,
a alegação do Grupo Oi nos parece correta.130 O juízo brasileiro deferiu o processamento da
recuperação judicial e a inclusão das empresas holandesas como litisconsorte.131
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Petição Inicial da Recuperação Judicial. Processo 0203711-65.2016.8.19.0001, fls. 8 e 9.
Petição Inicial da Recuperação Judicial. Processo 0203711-65.2016.8.19.0001, fls. 12 e 13.
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Nesse sentido, destaque-se a jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO
DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL AJUIZADO NO DISTRITO FEDERAL. DECLINAÇÃO DA
COMPETÊNCIA PARA O RIO DE JANEIRO -RJ. PRINCIPAL ESTABELECIMENTO. ARTS. 3º E 6º, § 8º,
DA LEI N. 11.101/2005. VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INDISPONIBILIDADE DE BENS E
INATIVIDADE DA EMPRESA. POSTERIOR MODIFICAÇÃO DA SEDE NO CONTRATO SOCIAL.
QUADRO FÁTICO IMUTÁVEL NA INSTÂNCIA ESPECIAL. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. (...)
2. A qualificação de principal estabelecimento, referido no art. 3º da Lei n. 11.101/2005, revela uma situação
fática vinculada à apuração do local onde exercidas as atividades mais importantes da empresa, não se
confundindo, necessariamente, com o endereço da sede, formalmente constante do estatuto social e objeto de
alteração no presente caso.(...)” (STJ, Quarta Turma, REsp 1006093/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
julgado em 20.5.2014) (grifo nosso)
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NETO, Ricardo Pinto da Rocha. Apontamentos sobre Insolvência Transnacional: a Lei Modelo da
Uncitral, O Regulamento 2015/848 do Parlamento Europeu e a Experiência Jurisprudencial Brasileira em
Casos de Insolvência Cross-Border. Revista de Direito Recuperacional e Empresa. vol. 7. 2018. p. 12.
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Ocorre que o juízo holandês proferiu uma decisão um tanto quanto inusitada a esse
respeito. Ao comentar o caso, o especialista em insolvência transnacional Bob Wessels definiu
a resposta jurídica adotada como Odd decision of Dutch Supreme Court in Oi Brasil case.132 O
pano de fundo da decisão era o seguinte: as sociedades holandesas alegavam nos autos de uma
ação de suspensão de pagamento (Dutch suspension of payment procedure) que o procedimento
em questão deveria se subordinar ao processo de recuperação judicial tramitando perante uma
Corte brasileira, levando-se em conta o interesse da reestruturação econômico-financeira do
grupo como um todo.133
Contudo, a Suprema Corte holandesa sustentou que o Netherlands Bankruptcy Act
seria aplicável e que deveria ser considerado o fato de que as sociedades em questão possuíam
personalidades jurídicas separadas e tinham sido incorporadas e constituídas com base na lei
holandesa. Portanto, Wessels critica a visão da Corte, tendo em vista que se atentou apenas para
o local em que as empresas foram constituídas, e não para o centro de principais interesses do
Grupo Oi. 134
Enfim, o processo de recuperação judicial da Oi também ilustrou o conflito entre a
proteção do interesse coletivo atrelado à preservação da empresa, de um lado, e a autonomia da
vontade das partes, de outro. Explique-se. A companhia Oi S.A. era vinculada à jurisdição
arbitral por meio de uma cláusula compromissória estatutária, que submetia quaisquer
controvérsias entre a companhia, seus administradores, acionistas e membros do conselho fiscal
ao juízo arbitral. 135
Assim sendo, foi iniciado um procedimento arbitral por um dos acionistas (Societé
Mondiale) contra a companhia e outro acionista (Bratel BV), sendo requerido o deferimento de
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WESSELS, Bob. Odd decision of Dutch Supreme Court in Oi Brasil case. Disponível em:
http://bobwessels.nl/blog/2017-07-doc6-odd-decision-of-dutch-supreme-court-in-oi-brasil-case/
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Ibidem
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WESSELS, Bob, Op cit.
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"Art. 68 - A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal, obrigam-se a
resolver, por meio de arbitragem perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa ou
controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda, em especial, da aplicação, validade,
eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, no
estatuto social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do
Brasil e da CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral,
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da Câmara de Arbitragem do Mercado.
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medidas de urgência perante o Árbitro de Apoio designado pela Câmara de Arbitragem do
Mercado, conforme fato relevante divulgado pela Oi em 06 de setembro de 2016 136. O Árbitro
de Apoio, dentre outras determinações relativas à realização de Assembleia Geral
Extraordinária convocada para aquele mês, reconheceu a jurisdição do Tribunal Arbitral.
De outro lado, a mesma controvérsia foi submetida por outros acionistas ao juízo da
7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, o qual suspendeu a convocação da referida AGE. 137 O
Conflito de competência em questão foi levado ao STJ, ocasião em que se decidiu que deveria
ser mantida a competência do juízo recuperacional naquelas circunstâncias, uma vez que o caso
envolvia fatores que transcendiam a manifestação da vontade individual de alguns acionistas.138
Infere-se, pois, que o caso em questão demonstra o confronto entre a natureza privada
do procedimento arbitral e o interesse público inerente ao processo de recuperação, que muitas
vezes pode acarretar o esvaziamento da jurisdição arbitral no caso concreto.
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2016.
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CONCLUSÃO
Pelo exposto ao longo deste trabalho, torna-se evidente a necessidade de se preencher
os hiatos normativos quanto ao diálogo entre a insolvência – nacional e transnacional – e a
arbitragem. Mais especificamente no que respeita a insolvência transnacional, é possível
constatar tal interação nos seguintes níveis: (i) a eficácia da convenção de arbitragem e a
continuidade do procedimento arbitral ante a decretação de falência ou deferimento da
recuperação judicial, (ii) a determinação da lei competente para orientar os supracitados efeitos;
(iii) a delimitação do(s) juízo(s) competente(s) para o processamento do feito e a coordenação
e cooperação entre eles.
No domínio brasileiro, destaque-se as flagrantes lacunas na legislação atual, relativas
(i) aos efeitos da insolvência no que tange à eficácia da cláusula compromissória e à
continuidade dos procedimentos arbitrais e (ii) à regulamentação do processo de insolvência de
amplitude transnacional, bem como a determinação da legislação aplicável e do juízo
competente nesses casos. Por oportuno, o projeto de Lei nº 10.220/2018, em vias de ser
aprovado, busca sanar as omissões apontadas ao desvendar que os procedimentos arbitrais não
serão suspensos pelo processamento da falência ou da recuperação judicial, tampouco as
convenções de arbitragem perderão sua plena eficácia devido à crise enfrentada por uma de
suas signatárias. Não só: o projeto ainda regulamenta em detalhe a insolvência transnacional, o
que reduz os riscos de insegurança quando à determinação do juízo competente e, assim, da
orientação dos efeitos da insolvência na arbitragem.
Isto posto, para trazer maior segurança jurídica aos investimentos, é desejável que haja
o mínimo de previsibilidade quanto à eficácia de procedimentos e cláusulas arbitrais em um
cenário de insolvência. Afinal, às partes deve ser conferido o direito de saber de antemão se o
método de solução de conflitos adotado – a arbitragem – apresentará empecilhos ao seu
seguimento pela de crise da empresa.
Mais adiante, como esmiuçado no presente trabalho, as principais correntes de fixação
de competência para processamento da insolvência transnacional têm oscilado com o decurso
do tempo. No tocante ao estabelecimento da jurisdição, é importante destacar duas variáveis,
substanciais para indicar os efeitos da insolvência em face das arbitragens: a determinação da
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lei aplicável e do Tribunal competente para orientar o processo de insolvência em âmbito
internacional. 139
Constatou-se, então, que os modelos originais de fixação da competência se mostraram
indesejáveis na prática, seja porque violam o princípio da soberania (teoria universalista pura),
seja porque impõem um tratamento desigual aos credores situados em diferentes países em
razão da multiplicidade de normas aplicáveis aos vários procedimentos (teoria territorialista
pura). Destaque-se, no entanto, um ponto em comum reconhecido tanto por universalistas140
como por territorialistas141: a progressiva integração econômica entre os países e a globalização
dos negócios faz com que a regulamentação sobre o tema caminhe para uma maior
uniformização, levando à convergência de normas. Tais correntes divergem, no entanto, quanto
ao momento em que tal uniformização deverá ocorrer.142
Nesse cenário, surge o universalismo modificado: prima-se pela coordenação
harmônica dos procedimentos de insolvência transnacional relativos ao mesmo devedor ou
grupo devedor, através de mecanismos céleres e menos burocráticos de cooperação e
divulgação de informações, havendo a elaboração de protocolos de cooperações entre as Cortes
internacionais (court-to court cooperation).143 Tal concepção apresenta benefícios como a
resolução de eventuais equívocos na interpretação de leis estrangeiras, o oferecimento de uma
resposta jurídica mais confiável devido à comunicação entre os juízos e a satisfação de
interesses internacionais envolvidos.144
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Nesse sentido, em razão da ausência de uma lei adotada em escala global para
regulamentar a recuperação ou liquidação da empresa em crise, a alternativa que se lhe
apresenta é o aperfeiçoamento dos mecanismos de cooperação e a incorporação de diretrizes
internacionais, compatibilizando-as com o direito nacional na medida do possível.
Não se pretende, através do presente trabalho, chegar a uma conclusão sobre qual o
critério de fixação de competência se mostra mais eficiente, sobre qual norma deveria orientar
o curso da arbitragem em um contexto de insolvência, ou ainda, se o enforcement da convenção
de arbitragem e a preservação do procedimento já iniciado são invariavelmente as melhores
soluções. Afinal, tal resposta demandaria um aprofundamento empírico e teórico mais
avançado.
Entretanto, foi possível verificar neste ensaio que as particularidades do devido
processo arbitral não podem ser ignoradas. Na busca por uma resposta jurídica para a
problemática enfrentada ora enfrentada, cabe indagar: (i) qual a ratio por detrás das
determinações da Lei nº 11.101/05? (ii) a arbitragem, manifestando-se como processo de
conhecimento, ameaça os direitos dos credores ou os princípios basilares que regem a
insolvência empresarial?
Por fim, o elemento norteador da análise objeto do presente estudo deverá ser sempre
a garantia de previsibilidade e segurança jurídica e econômica, de modo que a adversidade – na
forma de uma disputa societária arbitral ou de um processo de insolvência – não seja abalizada
como sinônimo de incerteza, devendo, sempre que possível, promover-se o respeito às legítimas
expectativas dos agentes econômicos.

das Empresas em Dificuldades. In Tratado de Direito Comercial – Falência e Recuperação de Empresa e Direito
Marítimo (coord. COELHO, Fábio Ulhoa), v.7, São Paulo: Saraiva, 2015. p. 29.

48

REFERÊNCIAS
Bibliográficas
ARMELIN, Donaldo. A arbitragem, a falência e a liquidação extrajudicial. Revista de
Arbitragem e Mediação, v. 4, n. 13, 2007
AYOUB, Luiz Roberto; CAVALLI, Cássio. A Construção Jurisprudencial da Recuperação
Judicial de Empresas. Rio de Janeiro: Forense, 2013
BALBINO, Inez. A Arbitrabilidade do Direito Falimentar In LEMES, Selma Ferreira;
BALBINO, Inez (coord.) . Arbitragem: Temas Contemporâneos. São Paulo: Quartier Latin,
2012.
BASSANI, Matheus Linck. A Necessária e Aguardada Cooperação na Hipótese de
Insolvência Internacional. Revista de Direito Constitucional e Internacional v. 108. jul - ago
2018
BERALDO, Leonardo de Faria. Curso de Arbitragem. São Paulo: Editora Atlas, 2014. p. 132
BERTASI, Maria Odete Duque. A Demanda Arbitral e o Processo de Falência –Enfoque
Jurisprudencial. In: BERTASI, Maria Odete Duque (Coord.); CORRÊA NETTO, Oscavo
Cordeiro (Coord.). Arbitragem e Desenvolvimento. São Paulo: Quartier Latin, 2009
CABRAL, Thiago Dias Delfino. A Mitigação da Confidencialidade da Arbitragem na
Recuperação Judicial. In LEE, João Bosco. LEVY, Daniel de Andrade. Revista Brasileira de
Arbitragem, 2018.
CAMPANA FILHO, Paulo Fernando. O Desenvolvimento dos Modelos Teóricos da
Insolvência Internacional. Revista de Direito Recuperacional e Empresa. v. 6. out – dez 2017
CASTRO, Eduardo Spinola e. A Arbitragem e a Nova Lei de Falências. In: CASTRO,
Rodrigo R. Monteiro de ; ARAGÃO, Leandro Santos de (Coord.). Direito Societário e a Nova
Lei de Falências e Recuperação de Empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2006
CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: Um Comentário à Lei nº 9.307/96.
São Paulo, Atlas, 2º ed., p. 89, 2004.
CARREIRA ALVIM, J.E. Direito arbitral. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2007.
CRIPPA, Carla de Vasconcellos. Recuperação Judicial, falência e arbitragem. In Revista de
Arbitragem e Mediação. V. 29. 2011.

49

CORRÊA, Raphael Nehin. Arbitragem e Insolvência. In: Arbitragem no Brasil. São Paulo:
Impressão Régia, 2010.
FARLEY, J.M. Cooperation and Coordination in Cross-Border Insolvency Cases. In
University of British Columbia, Faculty of Law: First Annual Insolvency Review Conference.
February 6, 2004.
FURTADO, Luis Cláudio. COZER, Felipe Rodrigues. Recuperação e Falência na
Arbitragem. In: WALD, Arnoldo (Coord.). Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, ano
8, v. 31. 2011.
GREGÓRIO, Fernanda da Silva. Consequências sistêmicas da soft law para a evolução do
direito internacional e o reforço da regulação global. Revista de Direito Constitucional e
Internacional. vol. 95. 2016
GRION, Renato Stephan; DE PAIVA, Luiz Fernando Valente; SILVA, Guilherme Piccardi de
Andrade. A reforma da arbitragem. Coord. MELO, Leonardo de Campos; BENEDUZI,
Renato Rezende. Rio de Janeiro: Forense, 2016
GUIMARÃES, Márcio Souza. Direito Transnacional das Empresas em Dificuldades. In
Tratado de Direito Comercial – Falência e Recuperação de Empresa e Direito Marítimo (coord.
COELHO, Fábio Ulhoa), v.7, São Paulo: Saraiva, 2015
KOUTRAS, Samantha Gabriela. Soft law, hard law, e a teoria da transnormatividade: um
estudo do direito internacional contemporâneo. Revista de Direito Constitucional e
Internacional. vol. 101. 2017
LOPUCKI, Lynn. M. The Case for Cooperative Territori International Bankruptcy.
Michigan Law Review. Vol. 98. Issue 7. 2000
MACEDO, Alberto. Arbitragem e Recuperação de Empresas. In JOBIM, Eduardo;
MACHADO, Rafael Bicca (coord.). Arbitragem no Brasil: Aspectos Jurídicos Relevantes. São
Paulo: Quartier Latin, 2008.
MARTINS, Pedro Antônio Batista. Anotações sobre Arbitragem no Brasil e o Projeto de
Lei do Senado 78/92. Revista de Processo. vol. 77. 1995.
MASSOFF, Melinda J. Authority of United States Bankruptcy Courts to Stay International
Arbitral Proceedings. In: Fordham International Law Journal. Vol. 11, Issue 1. 1987.)
Disponível em: http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1172&context=ilj
Acesso em: 10/11/2019.
MORAES, Felipe. Arbitragem, Falência e Recuperação Judicial. In LEVY, Daniel.
SETOGUTI, Guilherme (coord.) Curso de Arbitragem.

50

MORAES, Felipe Ferreira Machado. Arbitragem e Falência. In CARMONA, Carlos Roberto.
LEMES, Selma Ferreira. MARTINS, Pedro Batista. (coord.) 20 anos da Lei de Arbitragem –
Homenagem a Petrônio R. Muniz. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2017.
NATER-BASS, Gabrielle. MOSIMANN, Olivier. Effects of Foreign Bankruptcy on
International Arbitration.
NETO, Ricardo Pinto da Rocha. Apontamentos sobre Insolvência Transnacional: a Lei
Modelo da Uncitral, O Regulamento 2015/848 do Parlamento Europeu e a Experiência
Jurisprudencial Brasileira em Casos de Insolvência Cross-Border. Revista de Direito
Recuperacional e Empresa. vol. 7. 2018
PENTEADO, Mauro Rodrigues. In SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro de. PITOMBO,
Antônio Sérgio A. de Moraes (coord.). Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e
Falência: Lei 11.101/2005. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007.
SADDI, Jairo. Arbitragem em Matéria Falimentar e Liquidação Extrajudicial. In
CASTRO, Rodrigo da Rocha Monteiro de; WARDE JÚNIOR, Walfrido Jorge; GUERREIRO,
Carolina Dias Tavares (Coord.) Direito Empresarial e Outros Estudos em Homenagem ao
Professor José Alexandre Tavares Guerreiro. São Paulo: Quartier Latin,
SACRAMONE, Marcelo. Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. São
Paulo: Saraiva, 2018.
SCHUMPETER, Joseph A. Capitalism, Socialism and Democracy. University of Illinois at
Urbana-Champaign’s Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference
in Entrepreneurship, 1942.
SERRA, Catarina. Arbitragem e insolvência: Os efeitos da declaração de insolvência sobre
a arbitragem (Direito português e internacional). In: Revista de Direito Comercial.
Disponível
em:https://static1.squarespace.com/static/58596f8a29687fe710cf45cd/t/5a200e420d9297c2b9
797eeb/1512050246658/2017-19.pdf Acesso em 10 de novembro de 2019
TEPEDINO, Ricardo. Dos Efeitos da Decretação da Falência sobre as Obrigações do
Devedor. In DE TOLEDO, Paulo F. C. Salles. ABRÃO, Carlos Henrique (coord.)
Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. São Paulo: Saraiva, 2010.
TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. Arbitragem e Insolvência. Revista de
Arbitragem e Mediação. v. 20. 2009.

51

VIRGOS, Miguel; SCHMIT, Etienne. Report on the Convention on Insolvency
Proceedings,
Bruxelas,
3
de
maio
de
1996)
Disponível
em:
http://aei.pitt.edu/952/1/insolvency_report_schmidt_1988.pdf Acesso em 03 /11/2019
WALSH, Simon. The effects of insolvency on arbitration proceedings. In Revista de
Arbitragem e Mediação. vol. 25/2010
WESSELS, Bob. Odd decision of Dutch Supreme Court in Oi Brasil case. Disponível
em: http://bobwessels.nl/blog/2017-07-doc6-odd-decision-of-dutch-supreme-court-inoi-brasil-case/
WESTBROOK, Jay Lawrence. The Coming Encounter: International Arbitration and
Bankruptcy. Minnesota Law Review. Vol. 67:5995
WESTBROOK, Jay Lawrence. A Global Solution to Multinational Default. Michigan Law
Review. vol. 98. Issue 7. 2000.

Legislação
BRASIL. Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005. Disponível
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/L11101.htm.
Acesso
15/11/2019.

em:
em:

BRASIL. Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. Disponível
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/L11101.htm.
Acesso
15/11/2019.

em:
em:

Sítios eletrônicos
Código
de
Insolvência
e
da
recuperação
de
Empresas
(Portugal).
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada//lc/118376176/201911182059/73661699/diploma/indice. Acesso em 03/10/2019.
Code de Commerce.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006235629&ci
dTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20000921 Acesso em 10/11/2019.
Fato Relevante Oi S.A. - Em Recuperação Judicial. Disponível em:
https://www.oi.com.br/ri/conteudo_pt.asp?idioma=0&tipo=43085&conta=28&id=2315
63

52

Lei Polonesa de Falência e Recuperação Judicial. Disponível em:
www.bger.ch/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/ Acesso em 20/10/2019.
Projeto de Lei 10.220/2018. Disponível
legislativas/2174927 Acesso em 15/10./2019.

em:

Regulamento Europeu 1.346/2000. Disponível
content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32000R1346

https://www.camara.leg.br/propostas-

em:

https://eur-lex.europa.eu/legal-

Regulamento Europeu 848/2015. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0848&from=PT Acesso em 12/10/2019.
Section
362,
Chapter
15
–
Bankruptcy
Code.
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/362 Acesso em 10/11/2019

Disponível

UNCITRAL
Rules
on
Cross-Border
Insolvency.
Disponível
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/1997-Model-Law-Insol-2013-GuideEnactment-e.pdf Acesso em 08/10/2019.

em:

em:

Jurisprudência
FRANÇA. Cour d'appel de Paris, 14e chambre A, 13 février 2002 (n° 01-21101), SA Alstom
Power
Turbomachines
c/
Sté
Gaussin).
Disponível
em:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006941084 Acesso
em 04/10/2019.
BRASIL. STJ, Medida Cautelar 14.295/SP (2008/0122928-4), Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
13.06.2008.
BRASIL. STJ, REsp 1.355.831/SP, Rel. Min Sidnei Beneti, 2013
BRASIL. STJ, Conflito de Competência nº 148728-RJ, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em
06.09.2016.
BRASIL. STJ, Quarta Turma, REsp 1006093/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado
em 20.5.2014
BRASIL. TJSP. Embargos de Declaração 644.204-4/4-01, Rel. Des. Maia da Cunha,
10.12.2009
BRASIL. TJSP. Agravo de Instrumento 531.020-4/3-00; Des. Relator Pereira Calças. Câmara
Especial de Falências e Recuperação Judicial. j. 25.06.2008. Publicado em 30.08.2008

53

BRASIL. TJSP, AgIn 531.020-4/3-00, Rel. Des. Manoel de Queiroz Pereira Calças, 25.06.2008
BRASIL. TJRJ, 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Processo 0203711-65.2016.8.19.0001.
Julgado em 02.09.2016.
INGLATERRA. Syska v. Vivendi Universal SA (2008) EWHC2155 (Comm) (Clarke J), para.
1 et seq.
INGLATERRA. Syska v. Vivendi Universal SA (2009) EWCA Civ 677.
SUÍÇA. Vivendi Unversal SA et al. v. Deutsche Telekom AG. Swiss Federal Supreme Court.
Disponível
em:
4A_428/2008
http://www.swissarbitrationdecisions.com/sites/default/files/31%20mars%202009%204A%20
428%202008.pdf Acesso em 15/10/2019.

