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INSOLVÊNCIA TRANSNACIONAL:

I. Desafio: Em que pese a empresa ser transnacional (presente em vários
países), as entidades jurídicas (sociedades) são nacionais. Assim, em regra
devem respeitar a legislação de insolvência do Estado em que está situada.

O processamento conjunto, no Brasil, de recuperações judiciais
de sociedades empresárias integrantes de mesmo grupo econômico, mas
sediadas em países distintos, é necessário, pois a empresa não interessa
apenas ao empresário, mas, ao contrário, interessa a diversos outros
sujeitos da relação econômica, tais como os trabalhadores, investidores,
fornecedores, instituições de crédito e, em última análise, também ao
Estado.



INSOLVÊNCIA TRANSNACIONAL:

II. Modelos:

• Territorialismo - juízo de cada Estado teria jurisdição exclusiva sobre os
bens do devedor nele localizados, e como resultado, o direito de cada um
desses Estados estabeleceria a arrecadação dos ativos e a distribuição dos
valores aos credores.

• Universalismo - há um juízo (aquele do Estado no qual o devedor possui
seu centro de interesses principais) com jurisdição internacional para
administrar a insolvência.

• Pós-universalismo - reconhecimento de cada jurisdição nacional, com
previsão de cooperação internacional entre os juízos envolvidos.



LEGISLAÇÃO ESTRANGEIRA:

• UNCITRAL – Lei Modelo de insolvência
transnacional (cross-border insolvency)

• Regulamento nº 1.346/00 (União Européia –
Insolvência Transnacional (faillite
transfrontalière)  conceito do Center of Main
Interest – COMI



INSOLVÊNCIA TRANSNACIONAL – JURISPRUDÊNCIA NO 
BRASIL

1º Acórdão (caso OGX):

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
Agravo de Instrumento nº 0064658-77.2013.8.19.0000
Décima Quarta Câmara Cível
Relator Desembargador Gilberto Campista Guarino
Julgamento: 03/12/2013

“As duas empresas estrangeiras subsidiárias, excluídas do procedimento de recuperação
judicial, apenas operam em função da controladora, servindo como veículos das sociedades
brasileiras para a emissão de dívidas e recebimento de receitas no exterior, com vistas ao
financiamento das atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil”

“Afigura-se, portanto, viável a submissão dos credores nacionais e internacionais a um plano
comum de recuperação do GRUPO OGX, evitando-se a eventual constrição de ativos no
exterior, imposta a requerimento de administrador judicial das sociedades austríacas, bem
como a visceral impossibilidade de realização de operações no âmbito internacional, com o
que ficaria definitivamente frustrada toda e qualquer possibilidade de soerguimento das
recorrentes”



INSOLVÊNCIA TRANSNACIONAL:

2º Acórdão (caso Sete Brasil):

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
Agravo de Instrumento nº 0034120-11.2016.8.19.0000
Vigésima Segunda Câmara Cível
Relator Desembargador Carlos Eduardo Moreira da Silva
Julgamento: 07/02/2017

Ementa: “Agravo de Instrumento. Direito Empresarial. Recuperação Judicial de
Empresas. Pretensão recursal à reforma da decisão que deferiu, somente, o processamento
do requerimento das sociedades empresárias com sede no Brasil e, rejeitou o pleito
formulado pelas empresas sediadas na Áustria. Indeferimento da recuperação
conjunta das empresas que não atende às finalidades da Recuperação Judicial,
que são a preservação da empresa, de sua função social e, de estimulo à
atividade econômica, de acordo com o artigo 47, da Lei nº 11.101/2005. As
empresas SETE HOLDING, SETE INTERNATIONAL ONE e TWO constituem-se em braços
do Grupo SETE no exterior e, embora não exerçam qualquer atividade operacional
autônoma, vinculam-se à sociedade controladora brasileira para emissão de títulos e
otimização de eventual estrutura de garantias na contratação de financiamento, sendo que
como as sociedades brasileiras SETE INVESTIMENTOS I e SETE INVESTIMENTOS II
foram criadas como veículos da SETE BRASIL para a implementação do "Projeto Sondas. ....”



INSOLVÊNCIA TRANSNACIONAL:

2º Acórdão (continuação):

“(...) Litisconsórcio ativo que pode facilitar o acordo entre as recuperandas e
seus credores, possibilitando a superação da crise econômica da atividade
empresarial, de forma célere e eficaz (art. 46, do CPC/1973; art. 113, do
NCPC). Competência da jurisdição brasileira que obedece às normas dos
artigos 21, II e 22, III, do Novo CPC (Lei 13.105/2015), vez que o grupo
empresarial está sediado no país e, o plano de recuperação deverá aqui ser
cumprido, de modo que o processamento conjunto tem base em nosso ordenamento
jurídico, apesar da lacuna existente na legislação específica...”



INSOLVÊNCIA TRANSNACIONAL:

3º Acórdão (Grupo Schahin):

Tribunal de Justiça de São Paulo
Agravo de Instrumento 2106998-36.2015.8.26.0000
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial
Relator: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Data do Julgamento: 13/03/2017; Data de Registro: 22/03/2017

Ementa: “RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Deferimento do processamento de
pedido de recuperação judicial em relação a sociedade estrangeira –
Possibilidade – Hipótese em que não há vedação legal, e, sim, omissão
legislativa, a autorizar a aplicação dos métodos de integração normativa –
Demonstração de que o grupo econômico do qual faz parte a sociedade
estrangeira recuperanda se encontra em crise econômico-financeira –
Empresa estrangeira proprietária de ativos do grupo -Suposta necessidade de
processamento em separado dos pedidos de recuperação judicial não submetida à
apreciação do juízo "a quo", a impedir qualquer pronunciamento do Tribunal, sob
pena de supressão de um dos graus de jurisdição – Confirmação da decisão
recorrida, por seus próprios fundamentos – Recurso improvido.”



INSOLVÊNCIA TRANSNACIONAL:

4º Acórdão (caso Oi):

Tribunal de Justiça de São Paulo
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
Agravo de Instrumento nº 0051668-49.2016.8.19.0000
Oitava Câmara Cível
Relator Desembargador Cezar Augusto Rodrigues Costa
Julgamento: 31/10/2017

Ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. SOCIEDADES
ESTRANGEIRAS CONSTITUÍDAS NA HOLANDA E INCLUÍDAS NA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL DO GRUPO OI. CENTRO DE INTERESSES PRINCIPAIS DO GRUPO
ECONÔMICO. TERRITÓTIO NACIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA.
Decisão de deferimento da recuperação judicial da Portugal Telecom International Finance
B.V. (“PTIF”) e da Oi Brasil Holding Coöperatief U.A. (“Coop”/“FinCo”) no âmbito
recuperacional do Grupo Oi. Sociedades estrangeiras constituídas na Holanda, onde foi
decretada a falência das empresas. Interpretação principiológica dos artigos 3 o e 47 da Lei
11.101/2005. O Brasil é o centro de interesses principais do grupo econômico em recuperação.
Fundamento para fixação da jurisdição brasileira. Precedentes jurisprudenciais que confirmam
a recuperação de empresas estrangeiras tendo como critério de determinação de competência o
centro principal de atividade do grupo. Não obstante a decretação de falência na Holanda o
mecanismo jurídico adotado no Brasil para a PTIF e a FinCo, que tem como norte a
manutenção da unidade produtiva é a solução apropriada para a solução dos problemas
decorrentes de fato transnacional. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e nessa parte
DESPROVIDO.”



INSOLVÊNCIA TRANSNACIONAL:

Superior Tribunal de Justiça:

Não foi localizado acórdão do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.



INSOLVÊNCIA TRANSNACIONAL:

I. Projeto de Lei (Ministério da Fazenda) para reforma da Lei nº
11.101/2005:

“Art. 167-A. O propósito deste capítulo é o de incorporar, com modificações, a Lei-
Modelo UNCITRAL em matéria de Insolvência Transfronteiriça, ao ordenamento
jurídico brasileiro, objetivando proporcionar mecanismos efetivos para:
I – cooperação entre juízes e outras autoridades competentes do Brasil e de outros
países em casos de insolvência transfronteiriça;
II – aumento de segurança jurídica para a atividade econômica e para o
investimento;
III – administração justa e eficiente de processos de insolvência transfronteiriça de
modo a proteger os interesses de todos os credores e dos demais interessados,
inclusive do devedor;
IV – proteção e maximização do valor dos ativos do devedor; e
V – promoção da recuperação de empresas em crise econômico-financeira, com a
proteção de investimentos e preservação de empregos. (...)”



INSOLVÊNCIA TRANSNACIONAL:

Projeto de Lei (Ministério da Fazenda) para reforma da Lei nº
11.101/2005:

“(...) Art. 167-D . O juízo do local do principal estabelecimento do devedor
no Brasil é o competente para reconhecimento de processo estrangeiro e
para a cooperação com a autoridade estrangeira nos termos deste
Capítulo.
§1º. A distribuição do pedido de reconhecimento do processo estrangeiro
previne a jurisdição para qualquer pedido de falência, recuperação
judicial ou recuperação extrajudicial relativo ao devedor.
§2º. A distribuição do pedido de falência, recuperação judicial ou
recuperação extrajudicial previne a jurisdição para qualquer pedido de
reconhecimento de processo estrangeiro relativo ao devedor.”



INSOLVÊNCIA TRANSNACIONAL:

Projeto de Lei (Ministério da Fazenda) para reforma da Lei nº
11.101/2005:

“(...) Art. 167-E. Está autorizado, independentemente de decisão judicial, a atuar
em outros países, na qualidade de representante do processo brasileiro, desde que
essa providência seja permitida pela lei do país em que tramitem os processos
estrangeiros:
Na recuperação judicial, o administrador judicial, o devedor e, quando este for
afastado, o gestor judicial;
Na recuperação extrajudicial, o devedor; e
Na falência, o administrador judicial. (...)

Art. 167-F . O representante estrangeiro está legitimado a postular diretamente ao
juiz brasileiro, nos termos deste Capítulo.
§1o. O pedido feito ao juiz brasileiro não sujeita o representante estrangeiro e nem
o devedor, seus bens e atividades, à jurisdição brasileira, exceto no que diz respeito
aos estritos limites do pedido...

Art. 167-G . Os credores estrangeiros têm os mesmos direitos conferidos aos
credores nacionais nos processos de falência, recuperação judicial e recuperação
extrajudicial.”



II. Projeto de Código Comercial:
(Projeto de Lei nº 1.572/2011)

• Art. 9º, §5º

• Art. 188-A e C  dispensa de rogatória e de
tradução juramentada

• Art. 188-N, I conceito de COMI



Ana Tereza Basilio
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