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CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 157.099 - RJ (2018/0051390-6)
  

RELATOR : MINISTRO MARCO BUZZI
R.P/ACÓRDÃO : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
SUSCITANTE : OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : PAULO DE MORAES PENALVA SANTOS  - RJ031636 
   JOSE ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO  - RJ069747 
ADVOGADOS : ANA TEREZA BASILIO  - RJ074802 
   SÉRGIO RICARDO SAVI FERREIRA  - RJ106962 
SUSCITADO : JUIZO DE DIREITO DA 7A VARA EMPRESARIAL DO RIO DE JANEIRO - 

RJ 
SUSCITADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SUSCITADO : JUIZO ARBITRAL DA CAMARA DE ARBITRAGEM DO MERCADO DE 

SÃO PAULO - SP 
INTERES.  : BRATEL BV 
ADVOGADA : ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS  - DF006811 
ADVOGADOS : JOANA D'ARC AMARAL BORTONE  - DF032535 
   TIAGO SCHREINER GARCEZ LOPES  - DF034763 
INTERES.  : SOCIETE MONDIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 

EMENTA

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO ARBITRAL E JUÍZO DA 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE DE 
DISPOSIÇÕES INTEGRANTES DO PLANO DE SOERGUIMENTO. AUMENTO DE 
CAPITAL. ASSEMBLEIA DE ACIONISTAS. NÃO REALIZAÇÃO. CLÁUSULA 
COMPROMISSÓRIA PREVISTA NO ESTATUTO SOCIAL. QUESTÕES 
SOCIETÁRIAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL.
1. A existência de provimentos jurisdicionais conflitantes entre si autoriza o 
conhecimento do conflito positivo de competência.
2. O juiz está autorizado a realizar controle de legalidade de disposições que 
integram o plano de soerguimento, muito embora não possa adentrar em 
questões concernentes à viabilidade econômica da recuperanda. 
Precedentes.
3. As jurisdições estatal e arbitral não se excluem mutuamente, sendo 
absolutamente possível sua convivência harmônica, exigindo-se, para tanto, 
que sejam respeitadas suas esferas de competência, que ostentam natureza 
absoluta. Precedentes.
4. Em procedimento arbitral, são os próprios árbitros que decidem, com 
prioridade ao juiz togado, a respeito de sua competência para examinar as 
questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de 
arbitragem e do contrato que contenha cláusula compromissória – princípio 
da kompetenz-kompetenz. Precedentes.
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5. A instauração da arbitragem, no particular, foi decorrência direta de 
previsão estatutária que obriga a adoção dessa via para a solução de litígios 
societários.
6. Ainda que a jurisprudência do STJ venha entendendo, consistentemente, 
que a competência para decidir acerca do destino do acervo patrimonial de 
sociedades em recuperação judicial é do juízo do soerguimento, a presente 
hipótese versa sobre situação diversa.
7. A questão submetida ao juízo arbitral diz respeito à análise da higidez da 
formação da vontade da devedora quanto a disposições expressas no plano 
de soerguimento. As deliberações da assembleia de credores – apesar de 
sua soberania – estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos 
em geral. Precedente.
8. O art. 50, caput, da Lei 11.101/05, ao elencar os meios de recuperação 
judicial passíveis de integrar o plano de soerguimento, dispõe 
expressamente que tais meios devem observar a legislação pertinente a 
cada caso. Seu inciso II é ainda mais enfático ao prever que, em operações 
societárias, devem ser “respeitados os direitos dos sócios, nos termos da 
legislação vigente”. E, no particular, o objetivo da instauração do 
procedimento arbitral é justamente garantir o direito dos acionistas de 
deliberar em assembleia geral sobre questões que, supostamente, 
competem privativamente a eles, mas que passaram a integrar o plano de 
recuperação judicial sem sua anuência.
CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior 
Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos 
autos  Preliminarmente, em questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Paulo de Tarso 
Sanseverino, que havia pedido vista regimental, a Seção, por unanimidade, com fulcro no 
artigo 162, §6º, do RISTJ, decidiu colher o voto de desempate do Sr. Ministro Antonio 
Carlos Ferreira, ausente na última sessão, mas presente à sessão na qual ocorreram as 
sustentações orais.

No mérito, prosseguindo o julgamento, após o voto do Sr. Ministro Antonio 
Carlos Ferreira acompanhando a divergência, e a retificação de voto do Sr. Ministro 
Moura Ribeiro para acompanhar a divergência, a Seção, por maioria, conhecer do conflito 
e declarar competente o Juízo Arbitral da Câmara de Arbitragem do Mercado de São 
Paulo-SP para decidir acerca de controvérsias societárias decorrentes de disposições da 
Lei das S/A ou do estatuto social da recuperanda, nos termos do voto da Sra. Ministra 
Nancy Andrighi. 

Vencidos os Srs. Ministros Marco Buzzi (Relator) e Luis Felipe Salomão. 
Lavrará o acórdão a Sra. Ministra Nancy Andrighi. Votaram com a Sra. Ministra Nancy 
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Andrighi os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas 
Bôas Cueva e Moura Ribeiro. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo. 
Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo 
de Tarso Sanseverino. Consignados pedidos de preferência pela suscitante OI S.A., 
representada pela Dra. Ana Tereza Basilio, e pela interessada Bratel BV, representada 
pela Dra. Anna Maria da Trindade dos Reis. 

 
Brasília (DF), 10 de outubro de 2018(Data do Julgamento).

MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO 
Presidente

MINISTRA NANCY ANDRIGHI 
Relatora
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