
 

 

EXMO. SRA. DRA. DESEMBARGADORA 1º VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

“O acordo recuperacional contido no PRJ, em suma, 

vincula já os credores sujeitos à Recuperação Judicial 

da OI, porque a vontade coletiva deles formou-se 

regular, válida e eficazmente, de acordo com as regras 

aplicáveis (que são as da LRF). Mas, em razão de seu 

conteúdo contemplar matérias da competência 

privativa da assembleia geral de acionistas, ainda não 

vincula a OI, porque a vontade desta de concordar 

com o referido negócio jurídico ainda não se 

formou regular, válida e eficazmente, de acordo 

com as regras aplicáveis (que, nos termos do art. 50, 

caput, in fine, da LRF, são as da LSA)”. 

(Trecho do Parecer Jurídico da Lavra do PROF. FÁBIO 

ULHOA COELHO - doc. 09). 

 

“É imperativo reconhecer, portanto, que o Juízo da 

RJ não detém jurisdição para julgar demandas que 

envolvam OI, seus acionistas e administradores e 

que versem sobre violações à LSA e/ou 

observância às normas previstas no Estatuto, por 

força da convenção de arbitragem disposta na sua 

cláusula 68”. 

(Trecho do Parecer Jurídico da Lavra do PROF. CARLOS 

ALBERTO CARMONA - doc. 14). 

GRERJ n. 20608381765-58 

Distribuição por prevenção à 8ª Câmara Cível 

 

BRATEL S.À.R.L (“AGRAVANTE”), sociedade limitada constituída e 

validamente existente sob as leis de Luxemburgo, com sede em Luxemburgo e com 

endereço em 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, inscrita no registro 

comercial da Câmara de Comércio sob o número B 212.922, por seus advogados 

constituídos nos termos dos instrumentos anexos (doc. 01), com fundamento nos arts. 

1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como nas demais disposições 

pertinentes da Lei das S.A, interpor o presente 
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em face da r. decisão de fls. 254.741/756 (doc. 04), complementada, sem efeitos 

modificativos, pela decisão de fls. 255.623/625, proferida pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial do Foro da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, nos autos da recuperação 

judicial de OI S.A. (“OI”) e OUTRAS (em conjunto com a OI, “Recuperandas”), 

processo n. 0203711-65.2016.8.19.0000, pelas razões de fato e de direito expressas 

na minuta em anexo. 

 

Em atenção ao disposto no art. 1.016, IV, do CPC, a Agravante informa 

que é representada pelos advogados Tiago Schreiner Garcez Lopes, OAB/RJ n. 

117.852, e Guilherme França, OAB/SP 324.907, ambos com escritório na Rua 

Funchal, 418, 11º andar, CEP 04551060, São Paulo – SP (doc. 01). 

 

As Recuperandas, por sua vez, são representadas pelos advogados 

Ana Tereza Basilio, OAB/RJ 74.802, com endereço na Avenida Presidente Wilson, 

210, 12º andar, CEP 20030-021, Rio de Janeiro - RJ, Paulo Penalva Santos, OAB/RJ 

31.636, com endereço na Rua da Assembleia, 10, 38º andar, CEP 20011-901, Rio de 

Janeiro - RJ, José Roberto de Albuquerque Sampaio, OAB/RJ 69.747 e Sérgio Savi, 

OAB/RJ 106.962, esses últimos com endereço com endereço na Avenida Almirante 

Barroso, 52, 31º andar, CEP 20031-000, Rio de Janeiro - RJ (doc. 02). 

 

Em razão da natureza do presente recurso, requer-se ainda a 

cientificação do Administrador Judicial dos termos do agravo, nas pessoas de Arnoldo 

Wald Filho, inscrito na OAB/SP sob o nº 111.491 e Alberto Camiña Moreira, inscrito na 

OAB/SP sob o nº 347.142, com escritório na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 510, 

8º andar, São Paulo, SP, 04543-906, nomeado para o cargo pela decisão de fls. 

187.886/187.889, e cujo termo de compromisso consta às fls. 91.258. 

 

A Agravante informa, ainda, que o presente recurso é instruído com as 

cópias obrigatórias previstas no art. 1.017 do Código de Processo Civil, quais sejam, 

(i) da procuração outorgada aos advogados da Agravante e Recuperandas (doc. 

01/02); (ii) cópia da petição inicial (doc. 03); (iii) da r. decisão agravada (doc. 04); e (iv) 

as certidões de intimação (doc. 05).  

 

O recurso também é instruído ainda com documentos adicionais, 

listados no Anexo I da presente petição (doc. 06). 
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Ademais, os signatários declaram, sob sua responsabilidade pessoal, 

nos termos do art. 425, IV, do CPC, a autenticidade das cópias que formam o 

instrumento do agravo (doc. 07). 

 

Por derradeiro, a Agravante requer a juntada da anexa guia 

comprobatória do recolhimento das custas de preparo, em cumprimento ao disposto 

no art. 1.017, § 1º, do Código de Processo Civil (doc. 08). 

 

Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente 

em nome do advogado Tiago Schreiner Garcez Lopes, OAB/RJ 117.852, sob pena de 

nulidade. 

 

Termos em que, 
Pede deferimento. 

Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2018. 
 

 
Tiago Schreiner Garcez Lopes 

OAB/RJ 117.852 
 
 

Guilherme França 
OAB/SP 324.907 

 
 

Fábio Rosas 
OAB/SP 131.524 

 
 

Juliana Iglesias Vasquez 
OAB/SP 399.797 
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RAZÕES DE AGRAVO 

 

• Agravante:  Bratel S. À. R. L. 

• Processo de origem:   Recuperação Judicial nº 020371165-2016.8.19.0000 

• Juízo de origem:   7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ 

 
 

1 – DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 
 
 

1. A r. decisão agravada foi proferida em 08 de janeiro de 2.018 e 

publicada em 05 de fevereiro (doc. 05), fazendo iniciar o prazo de 15 (dias) dias 

para interposição do presente recurso. 

 

2. Latente, portanto, a tempestividade do agravo. 

 
 

2- INTRODUÇÃO 
 
 

3. O presente recurso insurge-se contra r. decisão que, 

desconsiderando a legislação e a opinião exarada não uma, mas duas vezes 

nos autos pelo D. Ministério Público a respeito do assunto, houve por bem (1) 

homologar o plano de recuperação judicial da OI (“PRJ Diretoria” – fls. 

253.235/253/316) e (2) reputar como desnecessária a aprovação dos 

acionistas da OI a previsões do PRJ Diretoria que exigem aprovação da 

assembleia geral de acionistas. 

 
 

2.1 – ESCLARECIMENTO PREAMBULAR 

 
 

4. A Agravante é a maior acionista individual da OI, detentora, nesta 

data, de 22,24% do total das ações de emissão da companhia. 

 

5. Importante registrar que este recurso não tem o intuito, tampouco 

a consequência, de levar as Recuperandas ao descumprimento do PRJ 
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Diretoria, muito menos à falência. Como bem anotou1 o PROF. FÁBIO ULHOA 

COELHO em parecer que subsidia esse agravo (doc. 09), ainda que os 

acionistas não aprovem determinadas previsões do PRJ Diretoria, o seu 

descumprimento jamais acarretará em tais prejuízos às Recuperandas. 

 

6. Pelo contrário, o que aqui se pretende é a observância da 

legislação e o cumprimento do ordenamento jurídico. 

 

7. Todavia, de forma verdadeiramente inédita no país, o plano de 

recuperação judicial foi elaborado por um só funcionário da empresa 

Recuperanda que nele literalmente se tornou indemissível, imune a qualquer 

interferência e responsabilização. Em seu PRJ Diretoria foi incluído em 

benefício próprio a manutenção de seus rendimentos, prêmios e indenizações, 

e a dispor que não poderia ser demitido, mas que se porventura o seja, será 

remunerado mesmo assim. 

 

8. A fim de alcançar esse objetivo, diretores alinharam-se a um 

grupo de credores a fim de garantir a aprovação do plano – e os próprios 

empregos.  

 

9. Tampouco a decisão agravada traz a “estabilidade” que menciona 

- que, no mais, foi supostamente garantida violando a legislação regente.  

 

10. Primeiro que, com a devida vênia, não há fundamento legal que 

autorize sequer o I. Juízo de Recuperação Judicial nomear quem quer que seja 

com poderes de administração e representação da Companhia Recuperanda. 

 

11. Segundo, que essa forma heterodoxa de se conduzir um processo 

de recuperação judicial contra a legislação aplicável causa ainda mais 

                                                           
1
 Deste modo, se nos exemplos acima, o Conselho de Administração não aprovar a emissão de 

debêntures, o a assembleia geral de acionistas não aprovar a cisão previstas no plano de recuperação (já 
aprovado pela AGC e “homologado” em juízo), não haverá fundamento para a convolação da 
recuperação judicial em falência.  
Repita-se, a questão aqui em foco diz respeito ao plano da existência do negócio jurídico e não de sua 
implementação, que pressupõe a prévia constituição regular, válida e eficaz do vínculo obrigacional. A 
convolação da recuperação judicial em falência cabe em razão de descumprimento do plano de 
recuperação (LRF, art. 73, IV). Ora, não se há de falar em inadimplemento de obrigação ainda não 
vinculativa.  
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instabilidade e insegurança jurídica e disputas entre os participantes em vários 

níveis e até no exterior. 

 

12. Terceiro, porque é leviano e até mesmo pueril acreditar que a 

homologação atende ao melhor interesse das Recuperandas e ao 

soerguimento do grupo. A maciça aprovação, pelos credores, significa 

justamente o contrário do que se quer dar a entender: significa que as 

Recuperandas ficam extremamente prejudicadas pelo plano, e os credores, 

beneficiados. Basta notar a previsão de pagamento de comissões em cifras 

bilionárias a alguns determinados credores, a entrega de ações sem 

contraprestação devida e inúmeros outros itens abordados no item 4.2. 

 
 

2.2 - OBJETO DO RECURSO 

 
 

13. A apresentação de plano de recuperação judicial (como qualquer 

contrato, que é) por quem não tem poderes eiva de inexistência jurídica o ato. 

Concebeu-se e chancelou-se um plano juridicamente inexistente, e que, longe 

de poder repercutir nas diferentes esferas e países a fim de permitir o 

soerguimento das Recuperandas, apenas vai trazer mais litígio ao 

procedimento recuperacional.  

 

14. Ademais, a interferência do Poder Judiciário em matéria atinente 

à deliberação dos acionistas - que reservaram seus conflitos à arbitragem - 

vem em contramão ao direito de terceiros que não são parte da recuperação 

judicial, em desprestígio ao mercado de valores mobiliários brasileiro e às 

formas alternativas de solução de conflitos.  

 

15. O D. Ministério Público já classificou determinadas cláusulas do 

PRJ Diretoria como “problemáticas” e que sequer deveriam ter sido aprovadas 

“à vista de sua injuridicidade” (doc. 10). 

 

16. Frise-se que a Agravante almeja o soerguimento dos Agravados, 

e não está a agir com intuito de prejudicá-los e tampouco de obstar o sucesso 
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do procedimento recuperacional. Porém, não é minimamente admissível que 

um plano de recuperação judicial de uma companhia aberta, com ações 

negociadas em bolsas no Brasil e exterior, seja negociado e apresentado em 

violação à lei federal. 

 

17. Mas, mais grave do que um plano apresentado por quem não 

possui poderes para tanto, é um plano de recuperação judicial ceifar dos 

acionistas os direitos que lhe foram conferidos por lei específica sobre o 

assunto e que foram expressamente preservados pela Lei 11.101/05 (“LRF”). 

 

18. Além do equivocado juízo de legalidade realizado sobre 

determinadas cláusulas do PRJ, a r. decisão agravada deu um passo além e, 

também se imiscuindo nas competências da jurisdição exclusiva arbitral, 

entendeu pela desnecessidade de realização de assembleia pelos acionistas 

para discussão do conteúdo das mencionadas cláusulas, nos seguintes termos: 

 

“(...) Portanto, a convocação de AGE é absolutamente desnecessária 

para dar eficácia à decisão soberana dos credores. Pelo contrário, a 

convocação de assembleia de acionistas, nesta hipótese, reinstalaria a 

instabilidade fortemente rejeitada pelo Judiciário durante todo esse 

processo de recuperação judicial. 

A vontade dos credores deve ser respeitada, sendo até mesmo vedada 

a prática de qualquer ato - seja por acionista, membro do conselho ou 

administrador da companhia - que tenha o fim de inviabilizar o 

cumprimento do plano de recuperação aprovado na forma da lei. Cabe, 

inclusive, ao Presidente do Conselho de Administração dar imediato e 

efetivo cumprimento ao plano aprovado, tão logo homologado, 

assegurando, dentre outras, as condições provisórias de governança 

corporativa e conversão de dívida em ações, conforme decisão 

soberana dos credores” (doc. 04). 

 

19. Como se vê, a r. decisão agravada limitou-se a ratificar a decisão 

dos credores sob o entendimento de que as cláusulas do PRJ Diretoria 

estariam em conformidade com a LRF, haja vista a suposta especialidade da 

legislação falimentar em relação à Lei das S.A. 
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3 – PRELIMINARMENTE: DA NULIDADE DA D. AGRAVADA 
AUSÊNCIA DE JURISDIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO  

 
 

20. Mister se faz ressaltar, de início, a nulidade de trecho da r. 

decisão que, ao homologar o PRJ Diretoria, reputou desnecessária assembleia 

geral extraordinária de acionistas para se conferir eficácia ao PRJ Diretoria2. 

 

21. A realização ou não da assembleia de acionistas é matéria que 

não se encontra sob jurisdição do Poder Judiciário, mas sob jurisdição arbitral, 

em razão de cláusula compromissória presente do Estatuto da OI. 

 

22. Como é cediço, o art. 109, §3º da Lei das S.A. possibilita a 

solução de “divergências entre os acionistas e a companhia, ou entre os 

acionistas controladores e os acionistas minoritários” mediante arbitragem.  

 

23. Nessa linha, assim dispõe o art. 68 do Estatuto da OI: 

 

“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 pela CVM, bem como nas demais normas 

aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além 

daquelas constantes do Regulamento do Nível 1, do Regulamento de 

Arbitragem, do Regulamento de Sanções e do Contrato de Participação 

no Nível 1 de Governança Corporativa. 

 

                                                           
2
 “Portanto, a convocação de AGE é absolutamente desnecessária para dar eficácia à decisão soberana 

dos credores. Pelo contrário, a convocação de assembleia de acionistas, nesta hipótese, reinstalaria a 
instabilidade fortemente rejeitada pelo Judiciário durante todo esse processo de recuperação judicial” (p. 
11, doc. 04). 
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24. Acrescente-se que a cláusula de eleição de foro arbitral foi 

incluída justamente para atender ao interesse do mercado investidor em ver os 

conflitos solucionados de forma privada, com as benesses daí decorrentes, 

como é praxe em questões dessa natureza. Desrespeito à cláusula 

compromissória importaria em descrédito da própria OI perante novos 

investidores – que neste momento se mostram a maior possibilidade de real 

soerguimento das Recuperandas. 

 

25. No caso em apreço, discute-se a aplicação, interpretação e 

eficácia da legislação societária, bem como do Estatuto da OI, no que diz 

respeito à manifestação de vontade da Diretoria da OI no âmbito do PRJ 

Diretoria. Notadamente, se o PRJ Diretoria poderia ser apresentado sem a 

aprovação do Conselho de Administração e/ou se determinadas cláusulas do 

PRJ Diretoria tem eficácia perante terceiros antes da aprovação pela 

assembleia geral de acionistas. 

 

26. Essas questões foram respondidas, a pedido da Agravante, por 

um dos coautores da Lei de Arbitragem, PROFESSOR CARLOS ALBERTO CARMONA 

(doc. 14), que concluiu: “o Juízo da RJ não detém jurisdição para julgar 

demandas que envolvam OI, seus acionistas e administradores e que versem 

sobre violações à LSA e/ou observância às normas previstas no Estatuto”: 

 

“60. A superveniência da recuperação judicial de OI não infirma a 

validade e a eficácia da referida cláusula arbitral estatutária. Isso porque 

– ao contrário do que ocorreria em processo falimentar – a recuperação 

judicial, cujo processamento foi deferido em 29.06.2016, não visa à 

liquidação da Companhia, mas sim a uma reestruturação temporária 

que viabilize a manutenção das suas atividades e, assim, permita o 

cumprimento de suas obrigações frente a credores, gerando empregos 

e estimulando a economia. 

(...) 

64. Disso decorre que os fins da recuperação judicial e as normas 

que a regem não derrogam as regras previstas na LSA ou criam um 

arcabouço normativo diferenciado para os atos internos da 
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recuperanda. Não há modificação dos direitos dos acionistas no âmbito 

intrassocietário apenas pelo fato de existirem interesses não privados 

em favor do soerguimento econômico e financeiro da Companhia. Não 

há, portanto, alteração da validade e eficácia da cláusula 68 do Estatuto 

em decorrência da decretação da recuperação judicial  – pelo fato de a 

Companhia restar plenamente capaz de contratar e de os direitos 

submetidos à cláusula compromissória estatutária continuarem 

patrimoniais e disponíveis – razão pela qual permanece vigente a 

reserva à jurisdição arbitral por aquele dispositivo. 

65. É imperativo reconhecer, portanto, que o Juízo da RJ não detém 

jurisdição para julgar demandas que envolvam OI, seus acionistas e 

administradores e que versem sobre violações à LSA e/ou observância 

às normas previstas no Estatuto, por força da convenção de arbitragem 

disposta na sua cláusula 68” (doc. 14).  

 

27. O I. Processualista esclarece que a solução não é outra em razão 

do conteúdo do plano e eventual modificação das regras do Estatuto. O juízo 

arbitral e o juízo recuperacional coexistem, sendo a arbitragem o foro 

competente para disputas internas da sociedade – como a convocação de 

assembleia de acionistas. Confira-se: 

 

“68. Ainda que o plano de recuperação alterasse regras do Estatuto 

Social – com autorização e aprovação em assembleia geral de acionista 

– ainda assim, a arbitragem seria o campo necessário (competente) 

para discussão de litígios relacionados ou oriundos do diploma máximo 

da companhia com relação aos sócios, a companhia e a administração.  

69. Na realidade, há distinção clara entre a competência do juízo 

arbitral e a do recuperacional, que não se entrelaçam; mas coexistem, 

lado a lado, de forma harmônica. Isso porque, ao juízo arbitral devem 

ser submetidas disputas intrassocietárias abarcadas pela convenção de 

arbitragem, que versam sobre relações jurídicas entre acionistas, OI e 

sua administração. Seria o caso, por exemplo, de ação buscando a 

responsabilização do Diretor Presidente por aprovar plano sem ter 

previamente consultado o Conselho de Administração e ter submetido 

seu conteúdo à Assembleia Geral – contrariando o Estatuto da 

Companhia – em violação a seus deveres fiduciários (vide item IV, “e”, 



 

11 
 

supra). Outro exemplo, sempre aproveitando o caso concreto, seria a 

discussão sobre o direito de acionista convocar Assembleia Geral. 

Cristalino, pois, que não se trata de discutir, no juízo arbitral, questões 

atinentes à validade e à eficácia do PRJ, à sua aprovação e 

homologação pelo Juízo da RJ e a quaisquer atos que sejam 

relacionados à atividade de fiscalização dos atos da recuperação 

judicial realizadas por aquele juízo” (doc. 14). 

 

28. A conclusão do parecer tem eco também na prática forense e na 

doutrina. 

 

29. De acordo com Enunciado nº 6 aprovado na I Jornada “Prevenção 

e Solução Extrajudicial de Litígios”, organizada pelo Conselho da Justiça 

Federal: 

 

“O processamento da recuperação judicial ou a decretação da falência 

não autoriza o administrador judicial a recusar a eficácia da convenção 

de arbitragem, não impede a instauração do procedimento arbitral, nem 

o suspende.” 

 

30. A jurisprudência já decidiu que a cláusula compromissória 

permanece eficaz até em caso de liquidação da sociedade3, no qual tem-se (1) 

o afastamento do devedor da empresa, (2) a vis attractiva do juízo falimentar e 

                                                           
3
 “Em que pese o respeito à argumentação adotada, mesmo considerando-se que no processo de falência 

há interesses da coletividade dos credores do devedor comum, não se entrevê qualquer impedimento ao 
cumprimento de 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 direitos patrimoniais 
disponíveis, conforme estabelece o art. 1º, da Lei n.º 9.307, de 1996.” (TJSP - Agravo de Instrumento n.º 
531.020-4/3-00 - Câmara Especial de Falências e Recuperações Judiciais - Rel. Pereira Calças- j. em 
25/06/2008. 
“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. Assim, no ato de celebração do 
compromisso arbitral estavam presentes tanto o seu requisito subjetivo, previsto na primeira parte do art. 
1º da Lei nº 9.307/96, consistente na capacidade civil para contratar, quanto seu requisito objetivo, 
também contido no referido art. 1º, in fine, correspondente à disponibilidade do direito patrimonial. Não há, 
pois, dúvida alguma acerca da validade da cláusula compromissória na espécie.” (STJ - Medida Cautelar 
n.º 14.295-SP - Rel. Min. Nancy Andrighi - Decisão monocrática proferida em 09/06/2008). 
Ainda, acórdão do TJSP “A superveniência da massa falida e indisponibilidade de seus bens não impede 
a aplicação da Lei n° 9307/96, prosseguindo-se o processo de arbitragem com a participação do 
administrador judicial” (TJSP - Embargos de Declaração nº 644.204-4/4-01 – Rel. Des. Maia da Cunha). 
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(3) normas autorizando o descumprimento de contratos pela massa (arts. 117 e 

118 da LRF) – todos conceitos inaplicáveis à recuperação judicial. Assim, 

menos razão ainda haveria para desconsiderar a eleição de foro arbitral 

prevista no Estatuto Social da OI. 

 

31. Ausente qualquer limitação na LRF, eventual óbice à arbitragem é 

averiguado no art. 1º da Lei de Arbitragem: “As pessoas capazes de contratar 

poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos 

patrimoniais disponíveis”. 

 

32. Naturalmente que as partes que firmaram a cláusula 

compromissória são capazes de contratar. A recuperação judicial não afasta o 

devedor da condução de suas atividades (art. 64, LRF), tampouco há norma 

que autorize o descumprimento das avenças. 

 

33. Os direitos em discussão são plenamente disponíveis – tanto é 

que a Diretoria dispôs deles no PRJ Diretoria: emissão de títulos de dívida, 

alteração nas regras de governança, aumento de capital, etc., bem como a 

convocação de assembleia para deliberar sobre tais temas. 

 

34. Por isso a procedência da doutrina do próprio autor do parecer 

jurídico apresentado pela Diretoria da Oi sobre o tema aqui tratado, PROF. 

NELSON EIZIRIK. Em doutrina, leciona que a matéria relativa às assembleias-

gerais pertence à seara dos direitos disponíveis e, portanto, torna 

“inquestionável a solução de conflitos pela via arbitral”: 

 

“As 2 (duas) principais discussões sobre arbitragem em Direito 

Societário são: a arbitrabilidade objetiva, ou ratione materiae, que 

consiste em verificar que matérias podem ser objeto de arbitragem; e a 

arbitrabilidade subjetiva, ou ratione personae, que consiste na 

identificação das pessoas que estão sujeitas à cláusula compromissória 

estatutária. 

Com relação à arbitrabilidade objetiva, a lei 9.307/96 estabeleceu 

que podem ser dirimidas pela via arbitral questões relativas a 

"direitos patrimoniais disponíveis". No mesmo sentido, dispõe o 



 

13 
 

Código Civil (clique aqui) ser vedado o compromisso para solução de 

conflitos de Estado, de direito pessoal de família e de outros que não 

tenham caráter estritamente patrimonial. 

(...) 

Pode-se entender como arbitráveis todas as questões relacionadas 

às decisões de assembleias gerais, uma vez que tratam de direitos 

que não só caracterizam-se como patrimoniais, como, também, são 

disponíveis no âmbito interno da companhia. Assim, todas as matérias 

que podem ser validamente decididas pela companhia são 

arbitráveis, pois se referem à sua autonomia privada”4. 

 

35. É irrelevante que os credores tenham aprovado o PRJ Diretoria. A 

assembleia de credores é o órgão deliberativo dos credores, no qual se apura 

se um dos polos da relação obrigacional aprovou adequadamente a celebração 

do negócio – ou seja, se os credores anuíram ao plano de acordo e com os 

quóruns definidos na LRF. 

 

36. A assembleia em absolutamente nada afeta o outro polo da 

relação obrigacional, qual seja, o polo formado pela sociedade devedora. Esse 

tema foi tratado em parecer específico da lavra do PROF. FÁBIO ULHOA COELHO 

(doc. 09), em minuciosa análise na qual examina a questão aqui debatida: 

 

De qualquer forma, a deliberação dos credores em AGC não tem o 

efeito jurídico de formação da vontade da devedora! Ela forma única e 

simplesmente a vontade do polo ativo do acordo recuperacional; nunca 

a do polo passivo. 

Quer dizer, não basta constar de um plano de recuperação aprovado 

pela AGC para suas cláusulas serem vinculativas para a pessoa jurídica 

da sociedade anônima devedora. É necessário, ainda, que esta tenha 

tido a sua vontade de concordar com tais cláusulas formada regular, 

válida e eficazmente, por meio de deliberação dos seus órgãos 

societários competentes (doc. 09).  

 

                                                           
4
 Eizirik, Nelson, “Cláusula compromissória estatutária – A arbitragem na companhia”. In 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI145329,51045-
Clausula+compromissoria+estatutaria+A+arbitragem+na+companhia, acesso em 03 de fevereiro de 2018. 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI145329,51045-Clausula+compromissoria+estatutaria+A+arbitragem+na+companhia
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI145329,51045-Clausula+compromissoria+estatutaria+A+arbitragem+na+companhia
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37. A insurgência da Agravante é rigorosamente essa: o PRJ Diretoria 

contém cláusulas que exigem aprovação dos acionistas. A realização, ou não, 

de assembleia para tal, é uma questão interna da companhia, circunscrita à 

cláusula compromissória. 

 

38. Assim, foge à Jurisdição estatal se pronunciar sobre direito dos 

acionistas previsto em lei e em Estatuto que esteja submetido à arbitragem, 

impondo a reforma da parte da r. decisão que tratou da desnecessidade de 

realização de Assembleia Geral de Acionistas, por evidente falta de jurisdição 

ao se decidir pela desnecessidade de se realizar a assembleia de acionistas. 

 
 

4 – DO MÉRITO 
 
 

39. Caso a preliminar seja afastada e se entenda que a matéria objeto 

da r. decisão estaria sob a jurisdição do Poder Judiciário, deve ser reconhecida 

a ineficácia do PRJ Diretoria ou, no mínimo, de determinadas cláusulas do 

plano até a sua aprovação, ou não, pelo Conselho de Administração e pela 

assembleia de acionistas, conforme debatido no item 4.1 e subitens abaixo. 

 

40. Caso assim não se entenda, há de se reconhecer a ilegalidade do 

plano, em razão da não observância do art. 50 da LRF, como discutido no item 

4.2 abaixo. 

 
 

4.1 – INEXISTÊNCIA INTEGRAL OU PARCIAL DO PRJ DIRETORIA: 
 
 

41. Como já dito, a decisão agravada chancelou um plano de 

recuperação elaborado e subscrito por um só Diretor da OI, que por sua vez 

impossibilitou qualquer análise e aprovação anterior ou posterior dos órgãos 

hierarquicamente superiores à Diretoria: o Conselho de Administração e a 

assembleia geral de acionistas. A questão fica ainda mais preocupante quando 

se verifica que esse Diretor outorga a si próprio amplos benefícios e vantagens 

financeiras no plano. 
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42. Esse proceder é tão esdrúxulo quanto uma situação hipotética em 

que o advogado da devedora protocole um plano por meio da qual ele se torna 

o presidente da devedora e receberá cifras milionárias para tal. Essa cláusula 

vincularia a devedora, pela mera aprovação dos credores? Evidente que não, 

posto que se exige a aprovação da devedora pelos seus próprios órgãos 

competentes. 

 

43. O próprio D. Ministério Público opinou pela necessidade imperiosa 

de se convocar a assembleia de acionistas para que as medidas previstas no 

PRJ Diretoria fossem devidamente debatidas pelos acionistas da OI, antes de 

“incorporadas aos estatutos sociais”, na medida em que “não basta a 

aprovação do plano e sua homologação judicial” para que a previsão de 

alterações no corpo diretivo e na própria OI pudessem ser oponíveis (p. 08, 

doc. 11). 

 

44. Como bem relembrou o PROF. FÁBIO ULHOA COELHO, o plano de 

recuperação judicial nada mais é do que um contrato entre particulares5. Como 

tal, a vontade da devedora não será existente, nem válida, ou, muito menos, 

eficaz, se não houver sido tomada de acordo com as normas que refém seus 

órgãos deliberativos.  

 

45. Assim, conclui o I. Parecerista: “Enquanto os órgãos com 

competência legal e estatutária para vincular a sociedade anônima às cláusulas 

do acordo recuperacional não manifestarem a vontade desta pessoa jurídica, 

não se constitui (não existe) o vínculo negocial”: 

 

“(...) Como pessoa jurídica, a sociedade empresária devedora tem sua 

vontade formada a partir de deliberações adotadas por seus órgãos.  

                                                           
5
 “Exceção feita a tais objetivos, no mais, a relação entre o devedor e seus credores, bem como as 

cláusulas do acordo a que chegam, são matéria regidas exclusivamente pelo direito obrigacional. Afinal, a 
recuperação judicial é, em essência, um acordo, um contrato entre particulares. Esta premissa (a 
recuperação judicial é um acordo), com a qual todos concordam no âmbito da Recuperação Judicial da 
Oi, precisa ser coerentemente levada às suas últimas consequências, para se dar ao caso a correta 
compreensão jurídica” (p. 10, doc. 09). 
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Pela teoria dos órgãos sociais, estes desdobramentos da pessoa 

jurídica são os responsáveis, no limite da competência de cada um, pela 

formação da vontade da sociedade anônima devedora. Vale dizer, as 

pessoas naturais integrantes destes órgãos expressam, como 

presentantes da pessoa jurídica da sociedade empresária, a vontade 

desta (8). 

Mas, frise-se, os órgãos societários atuam de acordo com a 

competência que lhe é dada por lei ou pelo estatuto.  

Se o integrante de qualquer órgão societário extrapola a sua 

competência legal ou estatutária, a consequência é uma só: a vontade 

da pessoa jurídica não foi regularmente expressa e, assim, não se 

constituiu nenhum vínculo negocial. 

Relembre-se que a discussão toda, aqui enfrentada, se insere 

exclusivamente no plano da existência do negócio jurídico. Se o 

integrante de um órgão societário pretende manifestar uma vontade 

pela pessoa jurídica, mas o correspondente ato não está inserido na 

competência legal ou estatutária do mesmo órgão, simplesmente não se 

verifica, no mundo jurídico, a externação da tal vontade; não há, por 

outra, nenhuma declaração emanada pela pessoa jurídica.  

Em suma, a sociedade anônima devedora em recuperação judicial 

somente se vincula ao acordo recuperacional, ou seja, ao plano de 

recuperação judicial, se tiver externado a vontade correspondente pelos 

órgãos societários competentes.  

Enquanto os órgãos com competência legal e estatutária para vincular a 

sociedade anônima às cláusulas do acordo recuperacional não 

manifestarem a vontade desta pessoa jurídica, não se constitui (não 

existe) o vínculo negocial. 

E assim é porque a OI, sociedade empresária sujeita à LSA, não tem a 

sua vontade jurídica expressa exclusiva e invariavelmente por apenas 

um de seus órgãos (a diretoria); muito menos por atuação isolada de 

um dos membros deste órgão (diretor presidente). A formação da 

vontade de uma sociedade anônima, nas hipóteses previstas em lei, só 

é juridicamente válida e eficaz quando tiver sido expressa por outros 

órgãos dela, entre os quais a assembleia geral (p. 15, doc. 09).” 
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46. O parecer também aborda a suposta prevalência da LRF à 

legislação societária, tal como ventilado pelo juízo a quo. A conclusão do I. 

Professor é bastante esclarecedora: não há prevalência entre uma lei sob a 

outra, tampouco antinomia ou conflito entre elas. As normas coexistem, 

posto que a LRF trata da aprovação do plano pelos credores nos quóruns 

legais, e a Lei das S.A. da celebração válida e eficaz do plano pela devedora. 

 

O fato de as regras de formação da vontade coletiva dos credores se 

encontrarem na LRF e as regras da formação da vontade individual da 

devedora estarem na LSA é absolutamente circunstancial e irrelevante. 

O que interessa é definir se tais regras, independentemente do diploma 

legislativo em que se encontram, foram ou não obedecidas. Se sim, o 

sujeito de direito vinculou-se ao acordo recuperacional totalmente; caso 

contrário, não há vinculação.  

Não se trata, insisto com muita ênfase, de nenhuma antinomia ou 

conflito entre as regras do direito recuperacional e as do direito 

societário. 

Estas regras são harmônicas, já que tratam cada uma de assunto 

diverso. Na LRF, estão as aplicáveis à formação da vontade coletiva 

dos credores; na LSA, as aplicáveis à formação da vontade individual 

da devedora recuperanda. (...) 

A AGC é o órgão competente para a formação da vontade coletiva 

dos credores, mas não tem competência para formar a vontade da 

devedora. 

A AGC se destina à formação da vontade coletiva dos credores.  

A coletividade dos credores não se vincula a nenhum acordo 

recuperacional enquanto a AGC não aprovar, segundo as regras da 

LRF, a proposta de plano apresentada pela devedora. 

Mas, a AGC não é competente para a formação da vontade da 

sociedade empresária devedora. A maioria dos credores, distribuídos 

nas classes legais, titulares dos créditos validamente verificados pelo 

administrador judicial, que compareceram à AGC regularmente 

convocada e instalada etc, – forma a vontade apenas do polo ativo 

do acordo recuperacional.  
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47. O PROF. FRANCISCO SATIRO também cuidou de tratar o tema em 

sua Nota Técnica elaborada em resposta à consulta de outro acionista, a 

respeito da compatibilização das legislações falimentar e societária (doc. 13): 

 

“As competências reservadas a certos órgãos são da essência do 

equilíbrio da estrutura societária. E, nesse ponto, a Lei das S/As é 

compatível com a Lei 11.101/2005. Logo, não é por estar a 

companhia sob o regime de recuperação judicial que se permite a 

violação das regras estruturais de competência interna”. (p. 05, doc. 

13)  

 

48. E não é outra a conclusão da doutrina já existente sobre o tema. 

Em obra específica sobre a recuperação judicial de sociedades por ações, a 

PROF. SHEILA CEREZETTI leciona: 

 

Neste sentido, parece necessário que se zele para que, durante o 

processo de recuperação, as regras que estruturam a governança 

do devedor – que, no caso em estudo, é a sociedade por ações -, 

sejam observadas. Isto significa que as normas sobre a condução da 

empresa, formação dos órgãos de administração e diretos e deveres de 

administradores e acionistas devem permanecer em pleno vigor. A 

existência da crise e da tentativa de solucioná-la não deve, 

portanto, acarretar descuidos das regras societárias que tutelam o 

interesse social. A afirmação vale, inclusive – e ainda mais -, nas 

situações em que um gestor judicial for eleito para conduzir as 

atividades do devedor”6. 

 

49. Como se verá a seguir, o plano contém vícios em duas esferas: 

uma que macula o plano como um todo, em razão da não aprovação pelo 

Conselho de Administração, e outra que macula cláusulas específicas, em 

razão da não aprovação pelos acionistas reunidos em assembleia. 

 

                                                           
6
 Cerezetti, Sheila Christina Neder, A Recuperação Judicial de Sociedade por ações – o princípio da 

preservação da empresa na Lei de Recuperação e Falência, Editora Malheiros, 2012, p. 223. 
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50. Não se quer dizer, adiante-se, que o plano deve ser anulado, mas 

sim que o mesmo é ineficaz até que os órgãos sociais deliberem sobre o 

conteúdo do plano. 

 
 

4.1.1 - INEXISTÊNCIA INTEGRAL:  
AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 

51. Como se sabe, anteriormente à decisão agravada, o Juízo de 

origem nomeou, de ofício e sem a oitiva das partes interessadas, um Diretor da 

OI para elaborar e apresentar o plano de recuperação judicial (fls. 

243.826/243.835 - doc. 127).  

 

52. Referida decisão encontra-se sub judice, no âmbito do agravo nº 

0072315-31.2017.8.19.0000, interposto por outro acionista, e em recurso 

protocolado nesta data pela ora Agravante. Fato é que, a necessária reforma 

daquele decisum, como questão prejudicial à análise desse item, terá como 

consequência o provimento deste agravo para reconhecer a inexistência do 

plano de recuperação como um todo, posto que elaborado e subscrito por 

aquele que não tinha poderes para tal.  

 

53. Da mesma forma como descrito nos itens 3 e 4.1 acima, foge ao 

Judiciário jurisdição acerca do tema, posto que as questões interna corporis da 

OI, notadamente acerca de sua representação perante terceiros, é tema afeto à 

arbitragem, e cuja mácula torna inexistente o ato praticado. Esses fatos serão 

debatidos pormenorizadamente no recurso específico contra a r. decisão de fls. 

243.826/243.835. 

 

54. O fato é que a referida decisão não conferiu um salvo conduto 

para que o plano de recuperação judicial possa atropelar as normas de 

hierarquia corporativa e governança da OI. O contrário seria admitir que o 

                                                           
7
 “Nomeio o atual Presidente da Grupo OI, Eurico Teles, como responsável pessoal para conduzir e 

concluir as negociações com os credores desta recuperação até o dia 12/12/2017, data em que deverá 
apresentar pessoalmente a este magistrado o plano de recuperação que será objeto de votação na 
Assembleia Geral de Credores, independentemente de aprovação pelo Conselho de Administração.”. 
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Poder Judiciário estaria antecipadamente permitindo e concorrendo com a 

elaboração de um contrato viciado, a afetar direitos de terceiros. 

 

55. Ademais, nada obstante o ineditismo de decisão - que representa 

verdadeira intervenção judicial em uma companhia aberta - fato é que, ainda 

que, em hipótese, considerado como dotado de poderes para concluir as 

negociações com os credores e apresentar pessoalmente o PRJ Diretoria (o 

que, legalmente, não é), a Diretoria extrapolou os poderes outorgados pelo juiz 

e elaborou um plano claramente ilegal e que não vincula as Recuperandas. 

 

56. A análise de cláusulas específicas do PRJ Diretoria deixam ainda 

mais clara a ofensa às competências do Conselho de Administração. O PRJ 

diretoria prevê na cláusula 9.1.1 (iii), a impossibilidade de demissão de 

determinados Diretores da OI, manutenção de benefícios e criação poderes 

extraordinários, tais como a nomeação de outros diretores, em desrespeito ao 

art. 142 e 1438 da Lei das S.A. e art. 24, XIX9, do Estatuto Social da Oi. 

 

57. Em verdade, a Diretoria aproveitou a oportunidade para, sem 

deter uma única ação de emissão da OI, assumir o seu controle absoluto, 

inclusive redesenhando a estrutura de governança da OI, prevendo um 

aumento irregular de capital da companhia, ao arrepio do Estatuto Social e 

flagrante afronta às decisões e direitos da assembleia geral de acionistas, e 

benefícios irregulares a um pequeno grupo de credores. 

 

58. Assim é que, por conta própria da Diretoria e segundo o seu 

exclusivo juízo de conveniência e oportunidade, criou-se um plano 

incontestavelmente abusivo e ilegal, sem sequer submeter previamente o 
                                                           
8
 “Art. 142. Compete ao Conselho de Administração: 

I - fixar a orientação geral dos negócios da companhia; 
II - eleger e destituir os diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o que a respeito 
dispuser o estatuto; 
III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, 
solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos (…)”. 
“Art. 143. A Diretoria será composta por 2 (dois) ou mais diretores, eleitos e destituíveis a qualquer tempo 
pelo conselho de administração, ou, se inexistente, pela assembleia-geral, devendo o estatuto 
estabelecer: (...) 
9
 “Art. 24 - Além das atribuições previstas em lei, compete ao Conselho de Administração: (...) XIX - eleger 

e destituir, a qualquer tempo, os Diretores da Companhia, inclusive o Presidente, fixando-lhes as 
atribuições, observadas as disposições deste estatuto”. 
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assunto ao Conselho de Administração ou, ao menos, solicitar ao Conselho de 

Administração manifestação ou deliberação sobre o referido PRJ Diretoria. 

 

59. O que se tem naquela decisão, a rigor, é a autorização para 

apresentação de um plano aos credores, que, em assembleia, poderiam 

aprova-lo e vincular-se a essa aprovação. Faltaria ao plano ainda a aprovação 

interna, no âmbito dos respectivos órgãos corporativos das Recuperandas. 

 

60. Analisando o tema, o PROF. SATIRO concluiu que a competência 

para elaboração do plano é do Conselho de Administração, exceto a respeito 

de temas reservados à assembleia de acionistas. Confira-se: 

 

As medidas de recuperação, no entanto, não são reservadas à 

Assembleia Geral – nem poderiam. Não há na Lei das S/As uma 

previsão específica sobre planos de recuperação judicial. De maneira 

geral, como o Conselho de Administração tem competência para a 

orientação geral dos negócios da companhia (art. 142, I) não parece 

haver dúvidas de que lhe cabe a última palavra sobre o plano de 

recuperação judicial (p. 4, doc. 13). 

 

61. Assim, há de ser reconhecida a inexistência e, portanto, ineficácia 

do plano de recuperação judicial, até que aprovado pelo Conselho de 

Administração, se o caso, sem prejuízo da competência da assembleia, 

conforme abaixo descrito. 

 
 

4.1.2 – INEXISTÊNCIA PARCIAL: 
ITENS DO PRJ DIRETORIA QUE DEPENDEM DA APROVAÇÃO DOS ACIONISTAS 

PARA VINCULAR A COMPANHIA 

 
 

62. Determinadas previsões do PRJ Diretoria exigem aprovação dos 

acionistas reunidos em assembleia. Sem a referida aprovação, o plano não tem 

existência no plano jurídico, nem, portanto, eficácia, não podendo vincular a OI 

ou terceiros. As cláusulas dizem respeito a: alteração da Governança (cláusula 

9), emissão de títulos e ações (cláusula 4.3.3) e aumento de capital (cláusula 

6), e serão debatidas com detalhe no tópico 4.2. 
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63. Apenas para se dar uma compreensão do absurdo, veja-se que 

um único Diretor da OI, por meio da cláusula 9.2 e anexo 9.2 do PRJ Diretoria, 

alterou o número de membros e a composição do Conselho de Administração 

da OI. Deixaram de integrar o órgão deliberativo os 11 membros titulares e 11 

membros suplentes eleitos pelos acionistas ou demais conselheiros, na forma 

do Estatuto, e passaram a compor o denominado “Conselho Transitório” 7 

indivíduos, repita-se, nomeados pelo Diretor-Presidente da OI.  

 

64. Isso vai de encontro ao art. 122 e 14010 da Lei das S.A., que fixa 

na assembleia de acionistas a competência para eleger ou destituir 

conselheiros. É também menoscabado o art. 2311 do Estatuto Social da Oi, que 

prevê que o Conselho de Administração será composto por 11 membros 

titulares e 11 suplentes. 

 

65. Ainda, as cláusulas 4.3 e 6 do PRJ Diretoria preveem a emissão 

de títulos em conexão a aumentos de capital da Oi, o que exige o aumento do 

capital social mediante deliberação em assembleia de acionistas, nos termos 

do art. 16612 da Lei das S.A. 

 

66. Em resposta à consulta realizada por outro acionista, o PROF. 

CAMPINHO lecionou que o poder da assembleia não sofre paralisia no 

                                                           
10

 Art. 122. Compete privativamente à Assembleia Geral; 

I - reformar o estatuto social;  
II - eleger ou destituir, a qualquer tempo, os administradores e fiscais da companhia, ressalvado o 
disposto no inciso II do art. 142; 
(…) 
V - suspender o exercício dos direitos do acionista (art. 120); 
Art. 140. O conselho de administração será composto por, no mínimo, 3 (três) membros, eleitos pela 
assembleia-geral e por ela destituíveis a qualquer tempo (...). 
11

 “Art. 23 - O Conselho de Administração é composto por 11 (onze) membros titulares e igual número de 
suplentes, cada suplente vinculado a um membro efetivo, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia 
Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição e observado o disposto no 
Artigo 69 deste Estatuto”. 
12

 “Art. 166. O capital social pode ser aumentado: 
I - por deliberação da assembléia-geral ordinária, para correção da expressão monetária do seu valor 
(artigo 167); 
II - por deliberação da assembléia-geral ou do conselho de administração, observado o que a respeito 
dispuser o estatuto, nos casos de emissão de ações dentro do limite autorizado no estatuto (artigo 168); 
III - por conversão, em ações, de debêntures ou parte beneficiárias e pelo exercício de direitos conferidos 
por bônus de subscrição, ou de opção de compra de ações; 
IV - por deliberação da assembléia-geral extraordinária convocada para decidir sobre reforma do estatuto 
social, no caso de inexistir autorização de aumento, ou de estar a mesma esgotada.” 
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procedimento recuperacional, lembrando que é ela própria, a assembleia, que 

autoriza ou não o pedido de recuperação (doc. 16): 

 

“o funcionamento da assembleia geral dos acionistas não perde seu 

fundamental papel na condução do processo de recuperação. Esse 

poder supremo – mas não absoluto – na definição de todos os negócios 

relativos ao objeto social e na defesa e desenvolvimento da pessoa 

jurídica (artigo 121 da Lei nº. 6.404/76) não deve sofrer de paralisia no 

processo de recuperação judicial da companhia. Não se pode olvidar 

que, no sistema jurídico recuperacional brasileiro, é ela quem define a 

instauração do processo de recuperação judicial (Lei nº. 6.404/76, artigo 

122, inciso IX e parágrafo único) e, por motivos de ordem lógica, não 

deve ser alijada de sua adequada orientação no âmbito interna corporis 

da companhia.” (doc. 16, p. 18). 

 

67. Não se pode olvidar que o acionista sequer é formalmente parte 

do processo de recuperação judicial. O processo limita-se a congregar 

devedora e credores em um ambiente negocial com certo controle judicial, em 

um procedimento legal que visa outorgar as partes certas garantias para que 

possam atingir o benefício precípuo de negociar uma forma de pagamento 

alternativa. Não se cogita o desrespeito ao direito dos acionistas, terceiros 

estranhos ao processo. 

 

68. Ao contrário de outras jurisdições, no Brasil o acionista não tem 

direito de voto e sua participação não está prevista na LRF, exceto para a 

hipótese de ser sócio e ao mesmo tempo credor – caso em que a LRF lhe tira o 

direito de voto (art. 43, LRF). No entanto, garante a lei a presença do acionista 

na assembleia de credores. Mesmo assim, o Juízo de origem impediu que os 

acionistas da OI, dentre eles a Agravante, de sequer participar da assembleia 

geral de credores (doc. 15). Se os acionistas sequer são parte do processo e 

puderam participar do ato de aprovação do plano, seria completamente 

inadmissível que o plano afetasse o direito desses mesmos acionistas. 
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69. De outro lado, como já dito, tem-se que a OI, os acionistas, seus 

administradores e membros do conselho fiscal se encontram vinculados à 

cláusula compromissória constante do Estatuto da companhia. Isso quer dizer 

que, mesmo na ausência de deliberação pelos acionistas sobre os assuntos 

aqui tratados, apenas uma decisão proferida pela jurisdição arbitral poderia 

compeli-los a acatar as alterações estatutárias desejadas pela OI. 

 

70. Frise-se que a doutrina é muito clara ao afirmar que a assembleia 

geral de acionistas “não pode faltar em nenhuma companhia, nem ser 

substituída, quanto à sua competência e funções, por qualquer outro, 

sendo, portanto, órgão obrigatório”13, bem como que “seu poder não emana 

nem deriva de nenhum outro órgão”14. 

 

71. Outrossim, a possibilidade de suprimir as decisões dos acionistas 

da companhia - ainda que se afaste ilegalmente a cláusula compromissória – 

por decisão judicial releva uma violação frontal às garantias constitucionais da 

propriedade privada e da livre iniciativa. Os professores MODESTO CARVALHOSA 

e FERNANDO KUYVEN lecionam pela impossibilidade de intervenção judiciária no 

mérito das decisões exaradas pelos acionistas: 

 

“Não podem as autoridades judiciais, arbitrais e administrativas 

expressar nenhum juízo de mérito no que respeita à oportunidade ou 

conveniência das deliberações tomadas pela assembleia geral”15 

 

72. Essa intervenção clara não trará qualquer benefício à OI! Muito 

pelo contrário, fará com que os investidores que realmente desejam investir na 

companhia desistam frente à possibilidade de terem sua voz e voto suprimidos 

em razão de intervenção judicial indiscriminada na OI. 

 

                                                           
13

 Carvalhosa, Modesto. Sociedades Anônimas / Modesto Carvalhosa, Luiz Fernando Martins Kuyven. – 
São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2016.—(Coleção tratado de direito empresarial ; v. 3). p. 700 
14

 Idem 
15

 Modesto. Sociedades Anônimas / Modesto Carvalhosa, Luiz Fernando Martins Kuyven. –São Paulo : 
Editora Revista dos Tribunais, 2016.—(Coleção tratado de direito empresarial ; v. 3). p. 701 
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73. Diga-se, quem se interessaria em investir em uma companhia 

cujas decisões - afinal, as decisões assembleares nada mais são do que 

deliberações sociais e, portanto, a vontade da companhia16 - podem ser 

supridas mediante manifestação judicial sobre o mesmo assunto?! 

 

74. A resposta é deveras óbvia. 

 

75. Desse modo, deve ser reconhecido que as cláusula 4.3.3, 6 e 9 

do PRJ Diretoria não serão eficazes até eventual aprovação dos acionistas, 

como conclui-se no parecer do PROF. FÁBIO ULHOA COELHO: 

 

“Mas nem todas as matérias objeto do plano de recuperação aprovado 

pelos credores em AGC inserem-se na competência legal e estatutária 

do diretor presidente da Oi. Há cláusulas que versam sobre matéria de 

competência de outros órgãos societários, em especial a assembleia 

geral de acionistas.  

Por conta de tais cláusulas, que extrapolam a competência legal e 

estatutária do diretor presidente, o plano de recuperação aprovado 

pela AGC somente se tornará um acordo recuperacional 

vinculativo para a Oi, após a deliberação favorável dos órgãos 

societários competentes. Enquanto não houver tal deliberação, a 

vontade da Oi, enquanto pessoa jurídica, concordando com tais 

cláusulas não se formará de modo regular, válido e eficaz.  

A concessão da recuperação judicial pelo i. juízo recuperacional e 

mesmo a costumeira (embora não prevista em lei) homologação do 

plano não acarretam a vinculação da Oi ao acordo recuperacional. 

Trata-se, evidentemente, de atos processuais de suma importância, que 

procedem ao controle preventivo de validade do acordo recuperacional 

e lhe conferem eficácia.  

Mas tanto o controle de validade quanto a eficácia do acordo 

recuperacional ainda ficam a depender do aperfeiçoamento deste, 

enquanto negócio jurídico, o que se dará apenas após a aprovação das 

matérias de competência da assembleia geral de acionistas da Oi. (...) 

                                                           
16

 A esse respeito, cf. Carvalhosa, Modesto. Sociedades Anônimas / Modesto Carvalhosa, Luiz Fernando 
Martins Kuyven. –São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2016.—(Coleção tratado de direito 
empresarial ; v. 3). p. 703 
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Reitero, por oportuno, que esta questão se situa no plano da existência 

do negócio jurídico consubstanciado no acordo recuperacional. A 

deliberação da assembleia geral de acionistas da Oi não representa, 

como poderia parecer a alguma apreciação mais apressada do caso, a 

implementação de um acordo já inteiramente constituído e 

aperfeiçoado.  

O acordo recuperacional contido no PRJ, em suma, vincula já os 

credores sujeitos à Recuperação Judicial da Oi, porque a vontade 

coletiva deles formou-se regular, válida e eficazmente, de acordo com 

as regras aplicáveis (que são as da LRF). Mas, em razão de seu 

conteúdo contemplar matérias da competência privativa da assembleia 

geral de acionistas, ainda não vincula a Oi, porque a vontade desta de 

concordar com o referido negócio jurídico ainda não se formou regular, 

válida e eficazmente, de acordo com as regras aplicáveis (que, nos 

termos do art. 50, caput, in fine, da LRF, são as da LSA)”. 

 
 

4.2 – DAS ILEGALIDADES DO PLANO 

 
 

76. Caso os argumentos acima sejam afastados, o que se admite 

apenas para argumentar, cabe então a essa C. Câmara exercer o controle de 

legalidade do plano, a fim de afastar, no mérito, as cláusulas ilegais previstas 

no PRJ Diretoria. 

 

77. Com efeito, o MM. Juízo a quo homologou as cláusulas 9 e 

subcláusulas, 4.3.3 e subcláusulas e 6.1.1.3 sob a justificativa de que a LRF 

seria especial em relação à Lei das S.As, e que o art. 50 do aludido diploma 

legal “prevê legítimos instrumentos jurídicos que visam a reestruturação e ao 

soerguimento econômico da empresa recuperanda” (fl. 254.751). 

 

78. Acontece que, contrariamente ao quanto consignado pela r. 

decisão agravada, ao mencionar meios de recuperação judicial a serem 

previstos no plano, a própria LRF fez questão de ressaltar que o plano deve 

observar “a legislação pertinente a cada caso” (art. 50, caput, LRF). O inciso 
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II é ainda mais enfático ao prever que, em operações societárias, devem ser 

“respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente”. 

 

79. É indubitável que as ilegalidades do PRJ Diretoria a serem 

abordadas no item infra não se justificam nem mesmo sob a fundamentação de 

que a LRF é norma especial e pode ser aplicada em detrimento da Lei das S.A. 

e dos direitos e obrigações lá previstas. 

 

80. Segundo a doutrina, “é preciso atentar para que o plano de 

recuperação judicial não colida com normas específicas de cada meio de 

recuperação judicial eventualmente adotado”17. A intenção da LRF é nítida: 

o plano implica concessões mútuas, mas não pode se sobrepor à lei. 

 

81. Note-se que a previsão é até despicienda, afinal, um plano de 

recuperação judicial jamais poderia ofender a lei societária. No entanto, a LRF 

cuidou de dizer o óbvio para que não pairassem dúvidas quanto à necessidade 

de observância dos regramentos que incidirão da implementação do plano. Em 

outras palavras, a LRF colocou em evidência a necessidade de se elaborar o 

plano de recuperação judicial em uma perspectiva jurídica global, respeitadas 

as normas aplicáveis. 

 

82. Não por outro motivo, a jurisprudência vem, com firmeza, 

anulando cláusulas ilegais impostas em planos de recuperação judicial18. 

                                                           
17

 Scalzilli, João Pedro. Recuperação de empresas e falência: teoria e prática na Lei 11.101/2005. João 
Pedro Scalzilli, Luis Felipe Spinelli, Rodrigo Tellechea. São Paulo: Almedina, 2016. p. 303. 
18

 “Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Decisão que homologou o plano de recuperação judicial 
aprovado em assembleia geral de credores. Possibilidade de análise pelo poder judiciário quanto à sua 
legalidade ou eventual violação de direitos fundamentais dos credores. Cláusula que prevê a suspensão 
das ações e execuções movidas em face da empresa recuperanda, avalistas e coobrigados. Nulidade. 
Violação do §1º do artigo 49 da lei 11.101/05. Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça. Cláusula que 
prevê a convocação da assembleia de credores, em caso de descumprimento do plano de 
recuperação judicial. Nulidade. Violação do artigo 73, IV da lei 11.101/05. O descumprimento do plano 

acarreta a convolação da recuperação em falência. Provimento do recurso”. (TJRJ – AI 0017041-
82.2017.8.19.0000, 1ª câmara cível, rel. des. Sérgio Ricardo de arruda Fernandes, j. 05.09.2017). 
“(...) Nulidade da cláusula referente à submissão da convolação da recuperação judicial em 
falência à prévia convocação e deliberação da A.G.C.. Recurso conhecido e parcialmente provido”. 

(TJRJ – AI 0005261-19.2015.8.19.0000, 14ª câmara cível, rel. des. Gilberto Campista Guarino, j. 
02.12.2015). 
“(...) Decisão que se retifica apenas para declarar ineficaz a cláusula de supressão das garantias 
pessoais em face do agravante, eis que não anuiu expressamente com a mesma, na condição de 
credor, titular da garantia. Parcial provimento ao recurso”. (TJRJ - AI 0061800-68.2016.8.19.0000, 

17ª vara cível, rel. des. Edson Vasconcelos, j. 31.05.2017). 
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83. Comentando o art. 50 da LRF, leciona a Prof. RACHEL SZTAJN que 

nem mesmo a crise da empresa justifica ignorar a disciplina especial: 

 

Importar modelos desenhados e operacionais em outros em outros 

sistemas sem levar em conta as peculiaridades do direito pátrio, 

complica o quadro-geral porque as medidas predispostas em leis 

especiais, ou no Código Civil, quanto às operações de reorganização 

societária não podem ser ignoradas. Se uma delas vier a ser 

proposta, mesmo em face da crise da “empresa”, a disciplina especial 

deve ser observada naquilo em que na recuperação da empresa em 

crise recair. (...)19 

 

84. Em sua percuciente análise sobre este caso, o PROF. FÁBIO ULHOA 

COELHO esclarece não haver conflito entre a LRF e a Lei das S.A. a ser dirimido 

pelo Juízo da Recuperação Judicial no âmbito da interpretação do art. 50: 

 

Noto que, como seria mesmo natural, a LRF não contém nenhuma 

regra própria atinente à formação da vontade da sociedade devedora 

em recuperação relativamente aos meios de recuperação listados no 

art. 50; ao contrário, remete à legislação pertinente (portanto, à LSA), 

cuja observância é expressamente determinada pela LRF. 

Uma vez mais, percebe-se que não existe nenhum conflito normativo 

entre os preceitos do direito recuperacional e os do direito societário. O 

Poder Judiciário, assim, não é chamado a resolver nenhum conflito 

normativo, que sequer existe. Descabe, por consequência, invocar-se o 

princípio da recuperação da empresa, ou outro qualquer, com a 

finalidade de superar uma inexistente antinomia entre os diplomas em 

questão (LRF ou LSA).  

 

85. E não se está aqui questionando um plano de recuperação que 

tenha sido prejudicial aos acionistas e um grande sucesso às Recuperandas e 

seus credores. 

 

 
                                                           
19

 Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. Coord. Francisco Satiro de Souza Junior. 
Antônio Sérgio A. de Moraes Pitombo. 2ª ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 234. 
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86. Como bem anotou o PROF. FÁBIO ULHOA, “É ingenuidade 

considerar que a deliberação dos credores, em AGC, aprovando um plano de 

recuperação representaria sempre a realização do princípio da preservação da 

empresa”. 

 

87. Bem destaca20 o parecer que o plano pode embutir vantagens 

despropositadas a determinados credores. É exatamente o caso dos autos, em 

que determinados credores vêm conduzindo de forma beligerante a 

recuperação judicial desde o seu início e receberam benefícios exclusivos no 

PRJ Diretoria, tais como prêmios multimilionários e, até mesmo, somente eles, 

o reembolso de honorários gastos com os advogados. Frise-se: conforme o 

plano elaborado pela Diretoria, a OI deveria pagar os custos que tais credores 

tiveram para, por exemplo, pedir sua falência da Holanda. 

 

88. Nesse contexto, novamente o I. Parecerista conclui que a forma 

de proteger a devedora é a aplicação das normas de direito societário21, 

tendentes a evitar distorções no plano que impliquem em benefício aos 

credores. No presente caso isso é nítido, porque não é preciso muita 

criatividade para se concluir que o Diretor-Presidente da OI elaborou o plano e 

conferiu vantagens aos credores para se eternizar no poder, mediante a 

previsão de cláusulas que impedem sua demissão e lhe dão prerrogativas não 

aprovadas pelos acionistas. 

 

89. A seguir, estão algumas das irregularidades contidas no PRJ 

Diretoria, que comprovam a sua flagrante ilegalidade. 

 
 

                                                           
20

 “Um plano de recuperação pode, nos meandros de complexas operações financeiras, perfeitamente 
embutir vantagens despropositadas à parcela dos credores de maior ativismo. A implementação de plano 
deste jaez, em consequência, coloca em risco até mesmo a sobrevivência da devedora, frustrando o 
princípio da preservação da empresa. A premissa de que os credores estariam sempre interessados na 
recuperação do devedor não é invariavelmente verdadeira; por vezes, estão agindo apenas sob o impulso 
do “salve-se quem puder!”. 
21

 “Assim sendo, o único obstáculo a essa eventualidade (credores dragando os ainda restantes recursos 
da empresa em recuperação, sem a mínima preocupação com a sua sobrevivência) é a aplicação das 
normas do direito societário, pertinentes à regular, válida e eficaz formação da vontade da sociedade 
empresária devedora. Vale dizer, apenas o respeito à competência legal e estatutária da assembleia geral 
pode deter a distorção e assegurar, em casos tais, a observância do princípio da preservação da 
empresa”.  
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4.2.1 – DAS REGRAS ILEGAIS DE GOVERNANÇA PREVISTAS NO PRJ 
DIRETORIA: USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DOS ACIONISTAS 

 
 

90. A cláusula 9.2 do PRJ Diretoria trata de novas – e, diga-se, 

absurdas - regras de governança aplicáveis à OI. Por meio da referida cláusula, 

a Diretoria da OI impôs que o Conselho de Administração seja remodelado até 

a investidura de um novo conselho de administração (“Conselho Transitório”), 

porém, sem a anuência dos acionistas. 

 

91. Os nomes dos membros do Conselho Transitório foram previstos 

no próprio PRJ Diretoria. A fortiori, portanto, quem elegeu os Conselheiros – 

integrantes de órgão hierarquicamente superior à Diretoria – foi a própria 

Diretoria da OI. 

 

92. O “novo” conselho de administração, por sua vez, também não 

será eleito pelos acionistas, mas sim pelo Conselho Transitório, mediante lista 

formada por, justamente, o Diretor Presidente - excluindo por completo 

qualquer participação dos acionistas na Companhia. 

 

93. Eis aqui, a primeira ilegalidade. E isto porque a governança da 

sociedade anônima é prevista em Lei, antes mesmo de ser regulada pelo 

Estatuto Social. Nesse diapasão, conforme claramente determinam os artigos 

122 e 140 da Lei das S.A.: 

 

Art. 122. Compete privativamente à Assembleia Geral; 

I - reformar o estatuto social;  

II - eleger ou destituir, a qualquer tempo, os administradores e fiscais da 

companhia, ressalvado o disposto no inciso II do art. 142; 

(…) 

V - suspender o exercício dos direitos do acionista (art. 120); 

 

Art. 140. O conselho de administração será composto por, no mínimo, 

3 (três) membros, eleitos pela assembleia-geral e por ela destituíveis 

a qualquer tempo (...).     
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94. Nos termos da Lei Societária, compete privativamente aos 

acionistas em sede de assembleia (i) reformar o Estatuto Social; (ii) eleger ou 

destituir, a qualquer tempo, os administradores e fiscais da companhia, salvo 

no que se refere à Diretoria, cuja competência para eleição e destituição 

compete ao Conselho de Administração; (iii) suspender o exercício dos direitos 

do acionista; (iv) autorizar os administradores a confessar falência e pedir 

concordata, instituto substituído pelo da recuperação judicial e, por fim, mas 

não menos importante, eleger os membros do conselho de administração. 

 

95. Não se olvide que a previsão contida na legislação societária não 

é em vão.  

 

96. O Conselho de Administração, como bem explica a doutrina, 

encontra-se em “posição intermediária entre a assembleia [ou os acionistas] e 

a diretoria, competindo-lhe fixar a política geral da companhia e as diretrizes 

que deverão ser postas em prática pelos diretores”22. Assim, uma vez que a 

convocação de assembleias-gerais de acionistas para todos os assuntos que 

exigem a deliberação de pessoas que investiram na companhia poderia causar 

prejuízos à mesma, instituiu-se a figura do Conselho de Administração.  

 

97. Seus membros, portanto, “agem sempre em nome e por conta”23 

da coletividade de acionistas. 

 

98. A contrariedade da cláusula 9 e subcláusulas à Lei das S.A., 

portanto, resta configurada no momento em que prevê que aqueles que 

investiram na companhia não mais detêm a prerrogativa legal de eleger as 

pessoas que integram justamente o órgão que os representa! 

 

99. Nesse sentido, cai como uma luva a análise do PROF. FRANCISCO 

SATIRO sobre esse tema (doc. 13), que afirma que os atos praticados por quem 

não detém os respectivos poderes é “inválido para todos os fins e efeitos”: 

                                                           
22

 Eizirik, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume II – Arts. 121 a 188. São Paulo: Quartier, 2011. p. 
264/265 
23

 Carvalhosa, Modesto. Sociedades Anônimas / Modesto Carvalhosa, Luiz Fernando Martins Kuyven. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. (Coleção tratado de direito empresarial ; v. 3). p. 810 
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“Por ser sociedade anônima, é necessário que os atos praticados por 

representantes do devedor (diretores ou procuradores) contem com 

autorização dos órgãos competentes e venham acompanhados da 

outorga de poderes suficientes para tanto. A manifestação dada por 

quem não tem poderes ou sem a autorização específica do órgão 

competente no âmbito de uma sociedade anônima faz o ato 

inválido para todos os fins e efeitos. 

(...) 

Não há dispositivo legal que permita ao juiz da recuperação judicial 

substituir-se à administração e obrigar a companhia”. (p. 05, doc. 13) 

 

100. E não é só. O Estatuto da OI também prevê, em seu art. 23, (i) a 

competência dos acionistas para eleger os membros do Conselho de 

Administração, bem como (ii) a composição do aludido órgão da companhia.  

 

101. Em seu anexo 9.2, porém, o PRJ Diretoria indica a relação dos 

nove indivíduos escolhidos pela Diretoria para ocupar os cargos de 

membros do tal Conselho Transitório, fazendo letra morta o Estatuto Social da 

Companhia, que é taxativo ao prever que o Conselho de Administração deverá 

ser composto por 11 (onze) membros eleitos pelos acionistas: 

 

“Art. 23 - O Conselho de Administração é composto por 11 (onze) 

membros titulares e igual número de suplentes, cada suplente vinculado 

a um membro efetivo, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia 

Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a 

reeleição e observado o disposto no Artigo 69 deste Estatuto”. 

 

102. Engana-se, contudo, quem acha que o PRJ Diretoria não iria mais 

além para afastar qualquer possibilidade de a Diretoria da OI estar sujeita às 

decisões do Conselho de Administração – como deveria ser. 

 

103. Com efeito, veja-se a redação da cláusula 9.1.1 (iii), que prevê a 

impossibilidade de demissão dos Diretores da Oi, bem como a manutenção de 

suas remunerações e indenizações:  
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“(iii) Nova Diretoria: Após o Período de Transição, o Conselho de 

Administração Transitório ou Novo Conselho de Administração, 

conforme o caso, poderá deliberar livremente sobre a composição da 

Diretoria das RECUPERANDAS, observado que o atual Diretor 

Presidente e Diretor de Finanças e Relações com Investidores 

serão reconduzidos e mantidos até o encerramento da 

Recuperação Judicial aos cargos de Diretor Jurídico e de Diretor 

sem designação específica com funções administrativo-

financeiras, com as mesmas atribuições e competências atuais, 

estrutura administrativa, alçadas de decisão e com a manutenção e 

renovação dos compromissos contratuais atuais, incluindo, mas sem 

limitar, às indenizações previstas contratualmente. Na hipótese de 

destituição do Diretor Jurídico e do Diretor sem designação específica 

com funções administrativo-financeiras pelo Conselho de Administração 

Transitório ou Novo Conselho de Administração, conforme o caso, 

antes do encerramento da Recuperação Judicial, as RECUPERANDAS 

obrigam-se por este Plano a cumprir integralmente os pacotes de 

remuneração atualmente existentes”. 

 

104. Por outro lado, nos termos dos artigos 142 e 143 do mesmo 

diploma societário prevê que esse tema é de competência privativa do 

Conselho: 

 

“Art. 142. Compete ao Conselho de Administração: 

I - fixar a orientação geral dos negócios da companhia; 

II - eleger e destituir os diretores da companhia e fixar-lhes as 

atribuições, observado o que a respeito dispuser o estatuto; 

III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os 

livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos 

celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos (…)” 

 

“Art. 143. A Diretoria será composta por 2 (dois) ou mais diretores, 

eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo conselho de administração, 

ou, se inexistente, pela assembleia-geral, devendo o estatuto 

estabelecer: (...) 
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105. A Lei das S.A. é cristalina na estruturação da governança das 

sociedades anônimas e atribui ao Conselho de Administração a competência 

para a eleição e destituição, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, da 

Diretoria da OI. Compete ainda ao Conselho de Administração a fiscalização da 

gestão dos Diretores e não o oposto. Previsão idêntica é encontrada no 

Estatuto da Companhia, em seu art. 24, XIX24. 

 

106. Assim, novamente, em evidente desprezo à legislação societária 

à qual se submete a OI, o PRJ Diretoria simplesmente cassou do Conselho de 

Administração da OI a competência de eleger e destituir os diretores da 

companhia, sob pena de ter de arcar com suas remunerações por todo o 

período da recuperação judicial. 

 

107. Em sucintas palavras, o PRJ Diretoria tornou os Diretores 

indemissíveis, bem como deturpou o sistema de controle necessário para o 

funcionamento regular de um sistema de governança adequado. De acordo 

com o PRJ Diretoria, o Conselho de Administração estará na prática abaixo da 

Diretoria da Companhia.  

 

108. É importante frisar que, em meio a esse mar de irregularidades, a 

sanidade veio à lume com a firme e correta atuação do parquet em duas 

oportunidades distintas – sendo uma anteriormente à aprovação ao PRJ 

Diretoria e outra em momento posterior à manifestação dos credores -, por 

meio das quais o assunto foi tratado de tal forma que merece especial atenção. 

 

109. Em seu primeiro parecer, bem notou o parquet no PRJ Diretoria 

“uma regulamentação da administração e eleição de órgãos diretivos da 

companhia que não encontram par em seus estatutos e para os quais não 

se demonstra utilidade”. Em adição, o Promotor consignou ainda que: 

 

“Embora a reestruturação societária ou mesmo a alteração dos 

                                                           
24

 “Art. 24 - Além das atribuições previstas em lei, compete ao Conselho de Administração: (...) XIX - 
eleger e destituir, a qualquer tempo, os Diretores da Companhia, inclusive o Presidente, fixando-lhes as 
atribuições, observadas as disposições deste estatuto”. 
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estatutos possa ser objeto de deliberação da assembleia como modo de 

assim reorganizar as atividades da devedora e obter seu soerguimento, 

parece ao MP que sua implementação mais uma vez está a cargo 

dos acionistas nos termos da LSA” (p. 13, doc. 10). 

 

110. Aliás, o trecho acima representa a correta interpretação 

sistemática do art. 50 da LRF com a legislação societária aplicável ao caso, 

premissa que, como já dito acima, não pode – e nem deve – ser 

desconsiderada por aquele que elabora um plano de recuperação judicial.  

 

111. Sobreveio, então, a aprovação do PRJ Diretoria em AGC com 

certas ressalvas. As ilegalidades que acometem a cláusula 9 e suas 

subcláusulas, porém, foram mantidas. 

 

112. E é nesse contexto que novamente se manifesta o D. Promotor, 

desta vez em relação ao plano já aprovado, evidenciando a necessidade de se 

obter a competente deliberação dos acionistas em AGE a respeito do assunto 

(doc. 11): 

 

“É certo que os credores reunidos em AGC deliberaram por ampla 

maioria que essa alteração no comando das companhias é medida 

necessária para que elas se recuperem. No entanto, como afirmado 

anteriormente, não se deve olvidar que a principal companhia do 

grupo possui ações negociadas em bolsa(s) e deve atender a uma 

série de ditames da CVM (e outros organismos que regulam a 

negociação de títulos atrelados às suas ações no exterior) com o fim de 

preservar a regularidade desses valores mobiliários. Não seria 

desejável que o desatendimento à LSA desse ensejo a futuras 

querelas em torno dos direitos políticos conferidos por ações 

eventualmente não emitidas regularmente, ou cuja emissão foi 

fruto de deliberação que se repute nula. 

Nesse sentido e esclarecendo a promoção ministerial anterior, o bom 

êxito no cumprimento do PRJ deve se dar com uma concertação entre a 

decisão dos credores, a LFRE/2005 e a LSA. Isso somente poderá se 

dar com a convocação de AGE por qualquer dos legitimados no 
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estatuto social das companhias. No caso de não se obter a devida 

formalização e concretização das medidas aprovadas pela AGC por 

parte dos acionistas ter-se-á hipótese de descumprimento do plano e 

injustificada resistência a atrair sobre aqueles que se recusaram não só 

as medidas previstas no art. 64 da LFRE/2005 além da 

responsabilização pelos prejuízos que assim causem às companhias, 

seus credores e acionistas” (p. 7/8, doc. 11) 

 

113. Por fim, em sua qualidade de fiscal da lei, o Ilmo. Promotor 

ajuizou o recurso de nº 0004105-88.2018.8.19.0000, no qual defende o 

respeito às normas societárias (doc. 17). 

 

114. Assim, é de uma clareza solar que as previsões do PRJ Diretoria 

sobre a governança da companhia previstas na Cláusula 9 não podem ser 

convalidadas pelo Judiciário. 

 
 

4.2.2 – DAS REGRAS SOBRE O AUMENTO DE CAPITAL: AUSÊNCIA DE 
INFORMAÇÕES AOS ACIONISTAS E NECESSIDADE DE APROVAÇÃO EM AGE 

 
 

115. Inobstante as flagrantes irregularidades no tocante à governança 

da companhia ignoradas pelo MM. Juízo a quo, o PRJ Diretoria menciona a 

previsão de aumento de capital, com a conversão de crédito em ações – 

novamente - sem qualquer autorização prévia da Assembleia de Acionistas. 

 

116. Conforme se extrai do Estatuto da OI, tem-se que o limite de 

aumento de capital autorizado é de R$12.600.327.587,49: 

 

“Art. 5o - O capital social, subscrito, totalmente integralizado, é de 

R$ 21.438.374.154,00 (vinte e um bilhões, quatrocentos e trinta e oito 

milhões, trezentos e setenta e quatro mil, cento e cinquenta e quatro 

reais), representado por 825.760.902 (oitocentos e vinte e cinco milhões 

setecentas e sessenta mil, novecentas e duas) ações, sendo 

668.033.661 (seiscentos e sessenta e oito milhões, trinta e três mil, 

seiscentas e sessenta e uma) ações ordinárias e 157.727.241 (cento  e 



 

37 
 

cinquenta e sete milhões, setecentas e vinte e sete mil, duzentas e 

quarenta e uma) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor 

nominal”. 

 

“Art. 6o - A Companhia está autorizada a aumentar o capital social, 

mediante deliberação do Conselho de Administração, em ações 

ordinárias, até que o valor do seu capital social alcance R$ 

34.038.701.741,49, observado que a Companhia não poderá mais emitir 

ações preferenciais em aumentos de capital por subscrição pública ou 

particular”. 

 

117. O PRJ Diretoria, porém, contém diversas cláusulas de aumento 

de capital em variadas formas que, ao serem analisadas em conjunto, superam 

– e muito! – o limite de capital acima mencionado. 

 

118. Com efeito, a cláusula 4.3.3.5 prevê um aumento de capital entre 

R$ 11.765.562.892,10 (onze bilhões, setecentos e sessenta e cinco milhões, 

quinhentos e sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e dois Reais e dez 

centavos) e R$ 12.292.379.141,00 (doze bilhões, duzentos e noventa e dois 

milhões, trezentos e setenta e nove mil, cento e quarenta e um Reais), 

mediante emissão de ações da OI, a serem integralizados por meio de 

conversão de dívida de determinados credores em capital. 

 

119. Já a cláusula 4.3.3.6 contém previsão de emissão de 135.081.089 

(cento e trinta e cinco milhões, oitenta e um mil, oitenta e nove) bônus de 

subscrição, a serem entregues aos subscritores das ações emitidas conforme 

acima. 

 

120. Por fim, a cláusula 6 do PRJ Diretoria prevê um aumento de 

capital com novos recursos no valor nada singelo de R$ 4.000.000.000,00 

(quatro bilhões de reais)! Acontece que, sendo o aumento de capital superior 

ao limite autorizado previsto no Estatuto da companhia, imperiosa a 

necessidade de aprovação da Assembleia-Geral nesse sentido, conforme 

preleciona o art. 166 da Lei das S.A: 
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“Art. 166. O capital social pode ser aumentado: 

I - por deliberação da assembléia-geral ordinária, para correção da 

expressão monetária do seu valor (artigo 167); 

II - por deliberação da assembléia-geral ou do conselho de 

administração, observado o que a respeito dispuser o estatuto, nos 

casos de emissão de ações dentro do limite autorizado no estatuto 

(artigo 168); 

III - por conversão, em ações, de debêntures ou parte beneficiárias e 

pelo exercício de direitos conferidos por bônus de subscrição, ou de 

opção de compra de ações; 

IV - por deliberação da assembléia-geral extraordinária convocada para 

decidir sobre reforma do estatuto social, no caso de inexistir autorização 

de aumento, ou de estar a mesma esgotada.” 

 

121. O PROF. SÉRGIO CAMPINHO, em parecer resultante de consulta 

solicitada por outro acionista da OI (doc. 16), teve a oportunidade de tratar 

especificamente do tema, opinando pela obrigatoriedade de se obter a 

competente aquiescência dos acionistas para que o aumento de capital da 

companhia seja legítimo: 

 

“Assim, a diminuição da participação dos antigos acionistas e a própria 

alienação do controle podem se apresentar como métodos de 

recuperação (Lei nº. 11.101/2005, artigo 50, incisos III e VI), mas 

sempre como resultado da negociação e como opção livre e consciente 

da comunidade acionária da companhia em recuperação judicial” (p. 20, 

doc. 16). 

 

“Tenho, assim, que os administradores não poderão impor aos 

acionistas a diluição de suas participações, mediante a capitalização 

dos créditos. Impende que o aumento do capital, com esse efeito, seja 

aprovado pela assembleia geral dos acionistas, a quem cabe 

privativamente tomar essa decisão (Lei nº. 6.404/76, artigo 166)” (p. 20, 

doc. 16). 
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122. No mesmo sentido o entendimento exarado pelo PROF. FRANCISCO 

SATIRO (doc. 13), que não só defende a nulidade de deliberação a respeito de 

aumento de capital de companhia aberta por órgão incompetente, como 

também a responsabilização dos indivíduos que dessa forma procederam, em 

razão da violação à lei e ao Estatuto da companhia25. 

 

123. Em verdade, ainda que o PRJ Diretoria previsse um aumento de 

capital dentro do limite autorizado em Estatuto, far-se-ia necessária uma 

deliberação e aprovação do Conselho de Administração da OI nesse sentido – 

o que, notadamente, não existiu. 

 

124. Isso porque, os Aumentos de Capitais previstos no PRJ Diretoria 

possuem previsões específicas quanto: 

 

(a) Conversão de créditos em ações (Cláusula 4.3.3); 

 

(b) Entrega de ações ordinárias da PTIF sem qualquer 

deliberação dos acionistas e sem esclarecimento quanto a 

avaliação e razões econômicas (Cláusulas 4.3.3.2.1 e 4.3.3.4); 

 

(c) Entrega de bônus de subscrição a título gratuito como 

vantagem adicional (Cláusula 4.3.3.6); 

 

(d) Realização de capitalização prevista na Cláusula 6.1 com 

subavaliação do valor da Companhia considerando o valor atual 

da Companhia (Clausula 6.1, c). Se se considerar que o referido 

aumento será realizado após a reestruturação dos bonds, o valor 

estaria ainda mais subavaliado. 

 

                                                           
25

 “a aprovação de aumento de capital por órgão que não tem competência para tal é nula de pleno 
direito. Os conselheiros que a aprovarem em violação à Lei e ao estatuto responderão civilmente (arts. 
158 e 159) pelos prejuízos causados e administrativamente (arts. 152 e 154 da Lei das S/As e art. 11 da 
Lei 6.385/76) pela violação do dever de diligência ou de evitar conflito de interesses, perante a Comissão 
de Valores Mobiliários, por tratar-se de companhia aberta” (p 06, doc. 13). 
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125. Além disso, considerando que as informações no PRJ Diretoria 

sobre o aumento de capital previsto na Cláusula 4.3.3 são genéricas e apenas 

referenciais, os acionistas precisam ser informados previamente: (a) do total de 

ações que serão emitidas, (b) do efetivo preço de ações de emissão 

considerando o montante de ações que serão efetivamente emitidas, (c) o 

montante efetivo da Capitalização prevista na Cláusula 6 e (d) considerar a 

avaliação econômica da companhia no momento da realização da deliberação 

sobre a capitalização, a fim de viabilizar o direito de informação dos acionistas 

e permitir o regular exercício do seu direito de voto, evitando-se diluições 

absolutamente injustificadas. 

 

126. O que se exige, portanto, é garantir o regular exercício dos 

direitos basilares à informação e ao voto dos acionistas, permitindo-se que, 

no momento oportuno e definidos os montantes do aumento de capital, a 

Agravante possa deliberar previamente sobre os termos e condições dos 

aumentos de capitais previstos na Cláusula 4.3.3 e Cláusula 6 do Plano PRJ 

Diretoria. 

 

127. Para tanto, a OI deveria convocar a realização de assembleias de 

acionistas com a prévia disponibilização das informações econômicas no 

momento da sua efetiva realização seja em relação ao Aumento de Capital 

previsto na Cláusula 4.3.3 quanto na Cláusula 6 (total efetivo de ações, preço 

de emissão e avaliação econômica no momento dos aumentos de capital). 

 

128. Novamente, cumpre à Agravante colacionar valioso trecho dos 

pareceres do D. Promotor de Justiça responsável pela recuperação judicial, o 

qual teceu as seguintes considerações a respeito do aumento de capital ilegal: 

 

“Prosseguindo, tem-se a questão referente ao modo como deve se dar 

as emissões de novas ações da companhia. Como sociedade anônima 

que é, sujeita-se ela a uma lei de regência própria e assim é 

incontornável que eventual aumento de capital deva ser autorizado pela 

AGE. É certo que não se mostra necessário ou mesmo viável que essa 
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AGE tome lugar antes da AGC. No entanto, não crê o MP que a reunião 

seja dispensável em nome da especialidade da LFRE/2005 em relação 

a LSA. Os dois microssistemas vigem em suas respectivas áreas. Em 

se tratando de companhia com ações negociadas em bolsa, a emissão 

deve observar a legislação e regulamentos específicos da CVM. Uma 

vez aprovado o plano em tais termos, parece ao MP que se deva 

convocar a AGE para referendar a decisão, ainda que isso se dê já em 

fase de mero cumprimento do plano” (p. 12 doc. 10). 

 

“Em suma, desde que devidamente formalizadas pela AGE as decisões 

dos credores constantes do PRJ e incorporadas aos estatutos sociais 

as alterações pertinentes, nada há a questionar. O fato é que não 

basta a aprovação do plano e sua homologação judicial. Em fase 

de cumprimento tudo isso deve se concretizar já que a AGC não é 

órgão de direção das companhias”. (p. 08, doc. 11). 

 

129. A r. decisão agravada, então, homologou o PRJ Diretoria 

asseverando que “as alterações pertinentes, inclusive do estatuto social da 

companhia, aprovadas no PRJ dispensam a realização de AGE e podem ser 

levadas a cabo pelos órgãos de direção da companhia, com base na 

autorização assemblear de credores” (p. 10, doc. 04). 

 

130. A essa altura já se percebe que sequer foi efetivamente realizado 

um controle de legalidade pelo MM. Juízo a quo, mas sim a mera homologação 

do PRJ Diretoria única e exclusivamente com base na deliberação dos 

credores. 

 

131. Sabe-se, porém, que nenhuma ilegalidade pode ser superada em 

razão de mera “deliberação assemblear”, sob pena de ofensa ao princípio da 

inafastabilidade do controle judicial, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da CF. 

 

132. Ora, a aprovação do plano de recuperação em assembleia não o 

torna imune à revisão de aspectos da sua legalidade – principalmente quando 

a sua ilegalidade salta aos olhos de qualquer um! -, e muito menos representa 

um “salvo-conduto” para que haja a desobediência a princípios básicos que 
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regem o direito societário – o que, no caso, se verifica por reiteradas vezes. 

 

133. Pretende o PRJ Diretoria, na verdade, retirar da própria OI toda a 

autonomia que possui, em latente violação à legislação societária que prevê a 

supremacia da assembleia geral de acionistas sobre qualquer outro órgão da 

companhia, seja o conselho de administração ou a Diretoria. 

 
. 

4.2.3 - DO ABSURDO PRÊMIO DE COMPROMISSO: CLÁUSULA 6.1.1.3 

 
 
134. Inicialmente, o PRJ Diretoria incluiu a Cláusula 6.1.1.3 com o 

intuito de graciosamente contemplar apenas determinados credores, um grupo 

de bondholders, com o recebimento de um potencial bilionário “Prêmio de 

Compromisso”.  

 

135. Não é demais mencionar que se tratou ali da Diretoria da OI 

objetivando privilegiar o mesmo grupo que vem litigando com a OI e pediu a 

falência da empresa em outra jurisdição e que, portanto, nunca tiveram 

interesse social ou na preservação da sociedade. O PRJ Diretoria é tão 

favorável a esse grupo que expressamente os permite continuar litigando 

contra a OI em outras jurisdições. Como se não bastasse, o PRJ Diretoria 

também comprometeu as Recuperandas a reembolsarem as despesas que tais 

credores tiveram com seus advogados. 

 

136. Embora o MM. Juízo a quo houvesse homologado o PRJ Diretoria 

ressalvando a possibilidade de se estender o pagamento desse tal “Prêmio de 

Compromisso” a outros credores que sustentem as mesmas condições que os 

bondholders possuem, a cláusula 6.1.1.3 ainda assim padece de 

irregularidades e deve ser anulada por completo. 

 

137. Frise-se que a discussão apresentada no presente item não 

envolve a possibilidade de existir um Prêmio de Compromisso aos investidores 

que realizarem o aporte de capital na OI. A existência de um Prêmio parece 
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salutar para atrair investidores em situações de crise para a empresa e que 

estariam dispostos a realizar investimentos. 

 

138. No entanto, o Prêmio de Compromisso apresentado no PRJ 

Diretoria aprovado é muito mais do que isso! 

 

139. Trata-se de ato lesivo contra a OI que, ao que tudo indica, 

sucumbiu à pressão de credores para buscar a aprovação do Plano a qualquer 

custo – possivelmente atendendo à intenção da própria Diretoria em se 

eternizar no poder. 

 

140. Seja como for, fato é que o PRJ Diretoria, em sua cláusula 

6.1.1.3, prevê o pagamento de “Prêmio de Compromisso” a determinados 

investidores que tenham prestado à Companhia o compromisso firme de 

garantir a subscrição da totalidade do Aumento de Capital – Novos Recursos, 

nos termos do Contrato de Backstop (“Investidores Backstoppers”). 

 

141. Por sua vez, a cláusula 6.1.1.3 do PRJ Diretoria prevê que os 

Investidores Backstoppers farão jus a um Prêmio de Compromisso equivalente 

a 8% (oito por cento) do montante por eles garantido em moeda corrente 

nacional; ou (ii) 10% (dez por cento) do montante por eles garantido em ações 

ordinárias emitidas pela OI. 

 

142. Conforme indicado pela cláusula 5.(a) do Subscription and 

Commitment Agreement firmado em 19 de dezembro de 2017 entre os 

Investidores Backstoppers e a Companhia, referido Prêmio de Compromisso 

poderá alcançar o valor de até (a) R$320.000.000,00 (trezentos e vinte milhões 

de Reais), a ser pago em Dólares norte-americanos; ou (b) R$400.000.000,00 

(quatrocentos milhões de Reais), a serem pagos em ações ordinárias de 

emissão da Companhia ou em dinheiro. 

 

143. Ocorre que tal pagamento poderá ocorrer independentemente do 

efetivo desembolso de qualquer valor por parte dos Investidores Backstoppers, 
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o que é absolutamente inadmissível e já foi objeto de questionamento pela 

própria Diretoria e pela ANATEL quando da discussão do PSA. 

 

144. Além disso, chama a atenção pelo seu caráter lesivo e ilegal, o 

preço das ações na hipótese de pagamento em ações do “Prêmio de 

Compromisso”. Isso porque o valor das ações para fins de pagamento do 

“Prêmio de Compromisso” já estaria previamente definido na Cláusula 

6.1.1.3.3. do PRJ Diretoria que seria o seguinte: “o valor das ações a serem 

entregues aos Investidores Backstoppers será o seu preço de emissão no 

Aumento de Capital – Novos Recursos”. 

 

145. Ocorre que o Preço de Emissão por ação, considerando a 

subavaliação utilizada de R$ 3 bilhões (prevista na Cláusula 6.1 (c)) e o total de 

ações emitidas com a Reestruturação dos Bonds, pode-se chegar a um preço 

de emissão de R$ 1,11 por ação. 

 

146. A conta é simples: é a divisão de R$ 3 bilhões (preço da avaliação 

fictícia da OI para o Preço de Emissão) pelo número máximo de ações que 

poderiam ser em tidas de acordo com o Plano (825 milhões de ações 

existentes + 1.75 bilhões de ações prevista na Cláusula 4.3.3.5 (a) + 135 

milhões de ações decorrentes do Bônus de Subscrição).  

 

147. Ou seja 3 bilhões (de Reais) dividido por 2,7 bilhões (de ações) = 

R$ 1,1 por ação.  

 

148. Lembre-se que a opção de pagamento do Prêmio de 

Compromisso por ações seria dos próprios Investidores Backstoppers, caso o 

valor da ação da OI seja inferior a R$ 10,00 (Cláusula 6.1.1.3.2) e que existe a 

possibilidade de pagamento do Prêmio de Compromisso independentemente 

da realização do aporte de recurso pelos Investidores Backstoppers. 

 

149. Não obstante o referido conceito ter sido questionado pela própria 

Diretoria Estatutária e pela ANATEL, segundo os quais, o pagamento realizado 
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nessas bases resultaria em graves prejuízos à Companhia, assim foi aprovado 

na AGC e homologado judicialmente. 

 

150. A título exemplificativo poderá ocorrer o seguinte, na absurda 

forma como foi negociado pela Diretoria o assunto em benefício dos 

Investidores Backstoppers: 

 

(a) As ações da Oi atingem o valor de mercado de R$ 9 por ação antes 

da Capitalização; 

 

(b) Os atuais acionistas exercem o direito de preferência e realizam os 

aportes mediante a subscrição das ações do Aumento de Capital no 

montante de R$ 4 bilhões; 

 

(c) Os Investidores Backstoppers deverão receber o Prêmio de 

Compromisso – sem desembolsar qualquer valor – e optam por 

receber em ações nos termos da Cláusula 6.1.1.3.2) o valor de R$ 

400.00000,00 em ações ao preço de R$ 1.11 por ação (nos termos 

da Cláusula 6.1.1.3) o que representaria o montante aproximado de 

360.360.360 ações.  

 

(d) O valor real de 360.360.360 ações da Companhia seria de R$ 2.7 

bilhões de reais (360.360.360 x R$9/por ação) sendo este o valor 

potencial do Prêmio de Compromisso a ser pago mesmo na 

hipótese de não ocorrer qualquer desembolso em favor da 

Companhia por parte dos Investidores Backstoppers! 

 

151. Ou seja, o PRJ Diretoria na forma como foi aprovado prevê a 

efetiva possibilidade de pagamento de quantia bilionária a determinados 

investidores, sem que exista qualquer efetiva realização de aporte de recursos 

o que é absolutamente inadmissível, sem qualquer contrapartida. 

 

152. Diante disso, torna-se - novamente - evidente a necessidade de 

afastar a possibilidade de pagamento do Prêmio de Compromisso mediante 

entrega de ações a critério dos credores e/ou sem a realização de efetivo 
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desembolso do Aumento de Capital, sob pena de gerar verdadeiro 

enriquecimento sem causa e graves prejuízos à Companhia e aos acionistas. 

 
 

5 – DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO 
 
 
153. A probabilidade do direito ora postulado é estampada nos 

pareceres jurídicos da lavra dos PROFESSORES FÁBIO ULHOA COELHO (doc. 09) e 

CARLOS ALBERTO CARMONA (doc. 14), que entenderam pela ineficácia do PRJ 

Diretoria até deliberação dos órgãos societários da Oi, bem como ausência de 

jurisdição estatal para suprimir o direito dos acionistas em deliberar sobre o 

tema em assembleia. Chegaram à mesma conclusão os PROFESSORES SÉRIO 

CAMPINHO (doc. 16) e FRANCISCO SATIRO (doc. 13), em consulta formulada por 

outro acionista. 

 

154. Fato é que, por meio de um plano de recuperação, a Diretoria, 

sem sequer ser detentora de uma única ação de emissão da OI, sagra-se a 

verdadeira detentora do controle da Companhia, sobrepondo-se aos seus mais 

altos níveis de governança – a Assembleia Geral de Acionistas e o Conselho 

de Administração – desrespeitando toda a legislação societária e o Estatuto 

Social, baseado em um conceito simples: o poder detém a razão. 

 

155. Nesse sentido, postula a Agravante pela concessão de efeito 

suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I do CPC, a fim de 

evitar lesão grave e de difícil reparação à coletividade de acionistas. 

 

156. E isto porque, ao homologar o PRJ Diretoria, determinou o MM. 

Juízo de piso o “imediato e efetivo cumprimento ao plano aprovado, tão logo 

homologado, assegurando, dentre outras, as condições provisórias de 

governança corporativa e conversão de dívida em ações, conforme decisão 

soberana dos credores”. 

 

157. Não é difícil imaginar o impacto da referida decisão, uma vez que 

o PRJ Diretoria tem dimensões mundiais, a exemplo da emissão de títulos e 
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valores mobiliários a serem distribuídos a credores ao redor do mundo, bem 

como ações a serem emitidas e registradas no Brasil e nos Estados Unidos. O 

risco de irreversibilidade ou grandes prejuízos é latente, posto que será 

praticamente impossível reverter essa operação e exigir, um a um, a cada 

credor, a devolução dos títulos que recebera. 

 

158. Frise-se que, na data de ontem, a Diretoria da Oi publicou editais 

orientando seus credores internacionais (bondholders) a tomarem as medidas 

para conversão de seus créditos em ações (doc. 18) – ao arrepio das citadas 

normas societárias. 

 

159. O denominado “Conselho Transitório” foi instalado pela Diretoria 

da OI, afastando do cargo os Conselheiros legitimamente eleitos conforme 

vontade dos acionistas e alçando para o órgão decisório um grupo eleito 

unicamente pelo Diretor da OI. Frise-se que já foram realizadas reuniões do 

Conselho de Administração Transitório, cujas decisões estão sendo colocadas 

em prática mesmo sem a convalidação dos acionistas. 

 

160. Além disso, caso medidas que afetem o quanto disposto no 

Estatuto Social da OI sejam levadas a cabo antes de uma decisão formal por 

parte dos acionistas, é indubitável que a providência será nula de pleno 

direito, bem como o serão todos os atos a partir de então praticados, porque 

adotada sem a convalidação daqueles que são exclusivamente competentes 

para deliberar sobre tais matérias. 

 

161. E a suspensão da decisão agravada não traz qualquer prejuízo, 

mormente se verificado a rapidez com que os recursos têm sido julgados por 

essa C. Câmara. 
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6 – DO PEDIDO 
 
 

162. Ante o exposto, requer-se a concessão do efeito suspensivo ao 

presente recurso, nos termos do art. 1.019, I do CPC, suspendendo os efeitos 

da r. decisão agravada. Caso não se entenda pela suspensão dos efeitos de 

toda a r. decisão agravada, requer-se, subsidiariamente, a concessão de efeito 

suspensivo ao recurso para a suspensão dos efeitos do: (1) trecho da decisão 

que reputou desnecessária a realização de assembleia geral e (2) a 

homologação das Cláusulas 9 e subcláusulas (Governança), Cláusula 4.3.3 e 

subcláusulas (Reestruturação dos Bonds), e Cláusula 6 e subcláusulas 

(Aumento de Capital), bem como suspendendo os efeitos das referidas 

cláusulas. 

 

163. Ao final, requer-se o provimento do presente agravo para que 

seja:  

 

a) reformada e anulada a r. decisão na parte em que reputou 

desnecessária a realização de assembleia geral de acionistas, em 

razão da ausência de jurisdição do Poder Judiciário para decidir 

sobre questões relativas a assembleias-gerais da companhia; e,  

 

b) para que seja reformada a decisão, a fim de que seja 

reconhecida a inexistência do plano de recuperação apresentado 

(o PRJ Diretoria) em razão de ausência de aprovação pelo 

Conselho de Administração; ou,  

 

c) subsidiariamente ao pedido (b) e cumulativamente ao pedido 

(a) seja reconhecida a inexistência ou nulidade das seguintes 

cláusulas do PRJ Diretoria por falta de prévia deliberação dos 

acionistas e violação da legislação federal aplicável, com a 

consequente exclusão das mesmas do PRJ Diretoria: Cláusula 9 

e subcláusulas (Governança), Cláusula 4.3.3 e subcláusulas 

(Reestruturação dos Bonds), e Cláusula 6 e subcláusulas 
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(Aumento de Capital), inclusive quanto ao pagamento de qualquer 

Prêmio de Compromisso previsto na Cláusula 6.1.1.3 mediante a 

entrega de ações a critério dos credores e/ou sem a efetiva 

realização do aporte de valores. 

 

164. Por fim, a Agravante ressalva que este recurso não é e nem 

poderá ser entendido como renúncia à cláusula compromissória prevista no 

Estatuto, e tomará as medidas adequadas para tutelar seus direitos perante o 

Tribunal Arbitral competente. 

 

165. Requer, ainda, que todas as publicações sejam feitas em nome 

do advogado Tiago Schreiner Garcez Lopes, OAB/RJ 117.852, sob pena de 

nulidade. 

 

Termos em que, 
Pede deferimento. 

 
Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2018. 

 

 
Tiago Schreiner Garcez Lopes 

OAB/RJ 117.852 
 
 

Guilherme França 
OAB/SP 324.907 

 
 

Fábio Rosas 
OAB/SP 131.524 

 
 

Juliana Iglesias Vasquez 
OAB/SP 399.797 
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