INFORMAÇÕES PESSOAIS
Manoel Vargas Franco Netto
Brasileiro, casado, advogado
RG 37.382 OAB/RJ
RG 145.265 OAB/SP

CONTATO
m.vargas@manoelvargas.com
Celular: +55 (21) 98162-3780
Celular: +55 (21) 99963-7602
manoelvargas.com

LÍNGUAS
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ESCOLARIDADE
● Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1980)
● Mestre em Direito pela University of Illinois at Urbana-Champaign (1984) (M.C.L. – Master of Comparative
Law)
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E ACADÊMICA
Sócio fundador de MANOEL VARGAS ADVOGADOS. Membro e sócio de LOBO & IBEAS por 40 anos.
Concentração e experiência nas várias áreas do direito societário, comercial e empresarial, contratos
empresariais de grande porte, como project finance, mergers & acquisitions, EPC and BOT contracts,
privatizações, joint ventures, emissões internacionais, securitização de recebíveis, contratos de fornecimento, de
construção e de serviços especializados.
Professor de Direito Societário do Departamento de Direito da PUC-Rio, lecionando Direito
Comercial, Teoria da Empresa, Sociedades Anônimas, Mercado de Capitais e Contabilidade para Direito.
Professor convidado de programas de especialização em direito empresarial da PUC-Rio e da UERJ (CEPED),
lecionando sociedades anônimas, mercado de capitais e contratos empresariais sofisticados.
Árbitro e Mediador certificado. Membro da Comissão de Arbitragem e Mediação da ICC Brasil; membro da lista
de árbitros da Câmara FGV de Mediação e Arbitragem e da CBMA- Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem;
membro do Instituto MEDIARE.
ÁREAS DE ATUAÇÃO
● Arbitragem societária e empresarial.
● Consultoria societária, de mercado de capitais e empresarial, bem como de DIPr.
● Advocacia colaborativa, negociação e mediação empresarial.
PROJETOS RELEVANTES DE ADVOCACIA
❏ Construção da mina de Águas Claras, em Minas Gerais
Compreendendo porto e ferrovia, pela MBR. Um dos maiores projetos privados do País.
Trabalhou com Jones Day e Debevoise & Plimpton
❏ Construção da mina do Pico, em Minas Gerais
Compreendendo a ferrovia do aço, em Minas Gerais e Rio de Janeiro, e a expansão do porto da ilha Guaíba, em
Mangaratiba, Rio de Janeiro.
Trabalhou com Debevoise & Plimpton
❏ Privatização e expansão da Companhia Siderúrgica de Tubarão-CST
Com fornecimento e financiamento de equipamentos de grande porte, como lingotamento contínuo, alto forno,
recuperação de energia e lingotamento de tiras a quente.
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Trabalhou com BNDES, N.M. Rothschild, Shearman & Sterling, Goldman Sachs e Daiwa Securities
❏ Securitização de recebíveis de exportação da CST.
Trabalhou com Shearman & Sterling, Goldman Sachs e Daiwa Securities
❏ Securitização de recebíveis de exportação da Aços Minas Gerais S.A.- Açominas.
Trabalhou com Mayer Brown e Daiwa Securities
❏ Jari e Cadam BOT Project, visando a construção da UHE de Santo Antônio, no rio Jari, no Pará.
Trabalhou com Latham & Watkins e com Promon Engenharia e Construtora Queiroz Galvão

❏ Eurobond Offering da CAEMI, visando ao financiamento de exportações.
Trabalhou com Mayer, Brown e Long Term Credit Bank of Japan

❏ Privatização da Malha Regional Sudeste da Rede Ferroviária Federal S.A.
Atuou como consultor jurídico da CAEMI, que adquiriu o controle compartilhado juntamente com CSN, Usiminas
e Gerdau

❏ Eurobond Offering da MRS Logística S.A.
visando ao financiamento de investimentos na malha ferroviária Rio de Janeiro-Minas Gerais-São Paulo e na
aquisição de equipamentos rodantes (locomotivas e vagões).
Trabalhou com Clifford Chance e Bankers Trust

❏ Privatização do Banco BANERJ S.A.
Foi consultor jurídico do Estado do Rio de Janeiro e do Banco Bozano, Simonsen na privatização do BANERJ

❏ Privatização da Bahiagás
Foi consultor do Estado da Bahia e do Deutsche Bank nos trabalhos de privatização

❏ Privatização do Setor de Telecomunicações brasileiro.
Atuou como consultor jurídico em diversas operações, incluindo o aconselhamento do grupo Citicorp/Citibank
em parceria com Shearman & Sterling

❏ Privatização da Vale S.A.
Participou como consultor jurídico da Anglo American Corporation/Minorco e da CAEMI

❏ Project Finance da Viaoeste
Visando à privatização da rodovia Castello Branco/Raposo Tavares em São Paulo.
Assessorou o Deutsche Bank e trabalhou com Jones Day e Coudert Brothers
❏ Privatização do Instituto de Resseguros do Brasil – IRB.
Foi consultor jurídico do BNDES e de N.M.Rothschild na due diligence, preparação da venda e desenho do marco
regulatório de resseguros

❏ Privatização da CELPE, companhia de energia elétrica do Estado de Pernambuco.
Assessorou a UtiliCorp United na due diligence e esforços de compra
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❏ Securitização de recebíveis de exportação da OPP Petroquímica S.A.
Atuou como consultor jurídico dos credores Credit Lyonnais e Banco Bilbao Vizcaya em parceria com Cleary ,
Gotlieb

❏ Reorganização da TV Filme Inc.
Assessorou os credores da companhia de TV a cabo de Brasília em parceria com Jones Day

❏ Ofertas Públicas de debêntures da MRS Logística S.A.
Assessorou a companhia em diversas emissões de debêntures

❏ Recuperação Judicial da Varig S.A.
Assessorou o AERUS, fundo de pensão e maior credor da Varig

❏ Contrato CBTC (Communication Based Train Control) da MRS Logística S.A.
Assessorou a MRS na negociação e conclusão do contrato turn-key com a Westinghouse Air Brake
Technologies Corporation para fornecimento do sistema de controle da ferrovia

❏ Grupo De Nora.
Assessorou o grupo italiano na negociação e acordo com sócios brasileiros após 30 anos de disputas, tendo
por origem ativos mantidos pelas famílias Lage e Catão.
Trabalhou em parceria com Jones Day

❏ Fechamento de capital da Souza Cruz S.A.
Assessorou a companhia no processo de fechamento de capital e na oferta pública de compra dos minoritários.
Trabalhou com Ulhoa Canto
❏ Emissão de CRI’s (Certificados de Recebíveis Imobiliários) pela Ancar Ivanhoe Shopping Centers.
Para financiamento da construção de shopping center em São Paulo.
Trabalhou com Bradesco BBI e Pinheiro Guimarães.
PARTICIPOU DE DIVERSAS OUTRAS OPERAÇÕES RELEVANTES DE M&A
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

compra pela CAEMI de participação da Hanna Mining Corporation no capital da MBR
compra pelo grupo Gerdau de usina de ferro-gusa do grupo Cimetal
compra pela Mesbla S.A. de participação no Makro Brasil;
venda pelo grupo Iochpe de participação no banco de investimentos ao Bankers Trust Co.
venda de participação do Banco Gulfinvest S.A. ao Commercial Bank of Kuwait
criação da Companhia de Mineração e Participações para o desenvolvimento de projeto aurífero no
Amapá
joint venture entre Banco Garantia S.A. e Western Mining Co. para projeto de diamantes em Minas
Gerais
associação entre Usinor e Companhia Siderúrgica de Tubarão para a formação da Siderúrgica Vega do
Sul em Santa Catarina
associação para implantação do grupo canadense Dorel Industries no Brasil, que resultou na compra do
controle da Caloi S.A.
venda pelo grupo Monier da Tégula Soluções para Telhado à Eternit S.A.
venda da empresa de engenharia SM21 para o grupo francês ONET
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TRABALHOU EM DIVERSOS CASOS JUDICIAIS E ARBITRAIS RELEVANTES, INCLUSIVE NA FASE DE DEFINIÇÃO
DE ESTRATÉGIA

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

rejeição por inadimplemento absoluto (contrato turn-key) do teleférico de materiais que deveria ter
atendido a minas de minério de ferro em Minas Gerais
disputas societárias sobre questões sofisticadas, como incidência de correção monetária sobre
dividendos cumulativos, obrigação de pagamento de dividendos obrigatórios e prioritários e disputas
entre acionistas controladores e minoritários
disputas relativas a performance e equilíbrio econômico de EPC agreements
defesa de direitos de propriedade intelectual (PI) relativos a marcas, patentes e direitos autorais, de
clientes nacionais e estrangeiros
cumprimento de contrato take-or-pay relativo a transporte ferroviário de carga
incêndio de caldeira industrial no Estado de Goiás
exclusão de força maior em contrato de transporte ferroviário
matérias de cobertura por seguro em acidentes envolvendo equipamentos industriais de grande porte,
colisão de material rodante em ferrovias, naufrágio de embarcação, dentre outros
representação de fundos de pensão na defesa da imunidade tributária constitucional sobre renda e
patrimônio
disputas relativas a critérios de remuneração alternativa de títulos públicos
defesa da indústria do caulim em ações decorrentes de invenções no domínio público
disputas relativas a operações fraudulentas no mercado de capitais e em bolsas de valores

OUTRAS EXPERIÊNCIAS RELEVANTES E OBRAS PUBLICADAS
●
●
●
●

●

●

●
●
●

Participou de Seminários sobre Propriedade Industrial no Rio de Janeiro, em novembro de 1985 e setembro
de 1986.
Participou do curso de Direito Internacional Privado da Academia de Direito Internacional de Haia, Holanda,
em julho de 1987.
Organizou seminário sobre “project finance” junto com Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, no Rio Palace
Sofitel Hotel, no Rio de Janeiro, em abril de 1996.
Co-autor do capítulo sobre o Brasil do livro “Transnational Litigation: A Practioner’s Guide”, preparado para
Oceana Publications, sob a edição de Richard Kreindler, sócio do Jones, Day, Reavis & Pogue na Alemanha,
publicado em março de 1998, e atualizado em 2003 e 2008 sob a edição de John Fellas, sócio de Hughes,
Hubbard, & Reed LLP, New York, NY. Uma última edição foi feita pelo Center of International Legal Studies,
Salzburg, Austria, e publicada pela Thomson Reuters em dezembro de 2019.
Co-autor do artigo intitulado “O Novo Código Civil e a Participação de Empresas Estrangeiras nas
Sociedades por Quotas de Responsabilidade Limitada”, publicado na Revista da Associação dos Advogados
do Rio de Janeiro – AARJ, vol. 2, julho de 2002.
Co-autor do artigo intitulado “Deposits Under Letters of Credit in The Bankruptcy of a Financial Institution”,
publicado na Inter-American Trade Report, pelo National Law Center for Inter-American Free Trade, vol. 11,
nº 7, de julho/agosto de 2004.
Autor do artigo intitulado "A Inviabilidade das Sociedades Limitadas e Simples no Regime do Novo Código
Civil", publicado na Revista Renovar, Editora Renovar, nº 30, 2004 (set-dez).
Co-autor do livro ”Direito das Companhias”, sob a coordenação dos professores Alfredo Lamy Filho e José
Luiz Bulhões Pedreira, publicado pela Editora Forense em 2009. A 2ª edição foi publicada em 2017.
Participou de seminários, em 2016, em São Paulo e no Rio de Janeiro, com Quinn & Emmanuel, sobre as
“class action” em NY contra a Petrobras.
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●

●

●

●
●
●
●
●

Co-autor do livro “Lei das S.A. em seus 40 anos”, sob a coordenação dos professores Alberto Venancio
Filho, Carlos Augusto da Silveira Lobo e Luiz Alberto Colonna Rosman, publicado pela Editora Forense em
2017.
Co-autor do livro “Direito Empresarial - Estudos Contemporâneos - Grupo de Direito Empresarial da Puc-Rio,
sob coordenação dos professores Pedro Paulo Cristofaro e Caio Machado Filho, publicado pela Editora
Quartier Latin em 2017.
Participou de seminários, em 2017, em São Paulo e no Rio de Janeiro, com a participação de Carlos
Augusto da Silveira Lobo, Carlos Leoni Siqueira, Arnoldo Wald e Renata Novotny, sobre os 40 anos da Lei
das S.A.
Participou de Seminário, em 2017, sobre Direito Público Empresarial, patrocinado pela Escola de
Magistratura do TRF da 2ª Região.
Inscrito na OAB/RJ e OAB/SP.
Membro do corpo de árbitros da Câmara FGV de Mediação e Arbitragem e da CBMA – Câmara Brasileira de
Mediação e Arbitragem.
Concluiu o Curso Básico de Mediação de Conflitos no MEDIARE, no 2o semestre de 2017, e a prática em
Julho de 2020, sob a supervisão da doutora Tânia Almeida.
Autor do livro “Direito das Sociedades”, Kindle/Amazon Publishing em Julho de 2020.

