FGV DIREITO SP
MESTRADO PROFISSIONAL EM DIREITO

DIREITO DA INSOLVÊNCIA
EMENTA

Objetivos
1. Fundamento do direito da insolvência. Tutela jurídica do crédito e normas de
insolvência. 2. Características das normas de insolvência: workouts, recuperação
extrajudicial, recuperação judicial e falência. 3. Reestruturação de empresas em
procedimentos formais de insolvência. Posições reestruturáveis e não-reestruturáveis.
4. Insolvência e contencioso empresarial. Impactos dos processos de insolvência no
contencioso da empresa devedora. 5. Contratos e insolvência. Negócios em curso nos
procedimentos de insolvência. 6. Direito societário e insolvência. Tutela dos direitos de
acionistas e de partes relacionadas. Limites societários ao plano de recuperação judicial.
7. Fusões e aquisições e insolvência. Aquisição de ativos e operações societárias. Regras
de sucessão e assimetria informacional. 8. Fusões e aquisições e insolvência. Regras de
transmissão fraudulenta de ativos e de preferências ineficazes.
Conteúdo programático
1. O problema do conjunto de ativos compartilhados (common pool of assets);
valor de liquidação e valor de going concern; tutela jurídica do crédito e o problema do
conjunto de ativos compartilhados: covenants, garantias e execução singular.
Obstáculos a reestruturações de dívida (workouts): parasitismo (free riders), não adesão
(holdouts) e custos de transação.
2. Características das normas de insolvência para solução do problema do
conjunto de ativos compartilhados: normas de suspensão (stay rules), normas de ação
coletiva (decisões por maioria e planos legalmente estabelecidos), e procedimento
impositivo e unificado. Matriz comparativa de procedimentos de reestruturação:
workouts, recuperação extrajudicial, recuperação judicial e falência.
3. Reestruturação de dívida em procedimentos formais de insolvência. Limites.
Estrutura de capital. Liquidação, reorganização e venda. Posições reestruturáveis e nãoreestruturáveis. Normas gerais de identificação de créditos reestruturáveis. Disciplina
do crédito trabalhista na recuperação judicial e na falência. Safe harbors: alienação
fiduciária e credores proprietários, operações com contraparte centralizada no sistema
de pagamentos e de compensação. Disciplina do crédito tributário na recuperação
judicial e na falência. Multas penais e administrativas de agências reguladoras e
autarquias, acordos de leniência e obrigação de indenizar por violação de leis anticorrupção.

4. Insolvência e contencioso empresarial. Impactos dos processos de insolvência
no contencioso da empresa devedora: contencioso cível; contencioso trabalhista;
contencioso tributário; contencioso arbitral e contencioso societário. Contencioso da
empresa devedora e procedimentos de verificação de créditos: habilitação, divergência,
pedido de reserva, impugnação e habilitação retardatária.
5. Contratos e insolvência. Negócios em curso nos procedimentos de insolvência.
Contratos de execução continuada e de execução periódica. Cláusula ipso facto. Cláusula
de vencimento antecipado. Execução contratual. Cessão de posição contratual.
6. Direito societário e insolvência. Autorizações societárias para requerer
falência e recuperação. Autorizações para elaboração, modificação e proposição do
plano de recuperação judicial. Subordinação de créditos na falência e na recuperação
judicial. Tutela do direito de partes relacionadas: direito de voto; direito de petição e
direito de recorrer. Limites societários ao plano de recuperação judicial.
7. Fusões e aquisições e insolvência (distressed M&A). Desinvestimento e
insolvência. Aquisição de ativos (asset deals) e operações societárias (share deals).
Precificação, assimetria informacional e seleção adversa. Regras de sucessão em asset
deals: trabalhista, tributária, cível e anti-corrupção. Venda de ativos na recuperação
judicial. Venda com autorização judicial. Venda regulada no plano de recuperação
judicial: unidade produtiva isolada.
8. Fusões e aquisições e insolvência (distressed M&A). Risco de restituição do
ativo. Regras de transmissão fraudulenta de ativos e preferências anuláveis e ineficazes.
Efeitos ex ante e ex post.

