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1. Tema, contexto, e modelo de pesquisa predominante
Tema: A proposta do presente trabalho é analisar criticamente os riscos, vantagens e a
força vinculante dos compromisso de aumento de capital utilizados para a mitigação do risco
no financiamento de projetos sob o modelo de Project Finance.
A abordagem pretendida tem como foco principal, além de apontar os riscos e
vantagens decorrentes de tal prática utilizada no Project Finance, verificar os remédios
jurídicos e as melhores práticas contratuais a serem adotadas pelos financiadores do projeto
para evitar o inadimplemento da obrigação do aporte de capital e assegurar a efetividade da
garantia prestada.
Contexto: O Project Finance trata de uma modalidade de financiamento que viabiliza a
captação de recursos para execução de projetos específicos, no qual o financiador obtém sua
fonte de retorno por meio do fluxo de caixa gerado pelo próprio projeto objeto do
financiamento.
Esse modelo de financiamento, usualmente aplicado nos setores de energia elétrica, óleo
e gás e infraestrutura, é largamente difundindo fora do Brasil desde os anos 80, tendo sido
utilizado para execução de projetos de grande importância em todo mundo, dentre eles o
Eurotunnel.
No Brasil, a figura do Project Finance ganhou espaço no mercado em razão do incentivo
no desenvolvimento de projetos ligados à infraestrutura, sendo, atualmente, um dos principais
métodos de financiamento do BNDES para projetos de grandes proporções.

2
Importante destacar que esse tipo de financiamento demanda uma estrutura de
garantias íntegra, que possa assegurar ao financiador o retorno esperado dos recursos
oferecidos para execução do projeto, dentre as quais está presente o compromisso de aporte
de capital pelos empreendedores.
A exigência do aporte de capital como garantia dos financiamentos, trata de alternativa
à prestação de garantias pessoais dos acionistas/sócios, visando, assim, diminuir o
endividamento decorrente da execução do projeto almejado e, consequentemente, manter a
imagem econômico-financeira positiva da sociedade executora do projeto no mercado em que
ela atua.
Porém, diante da falta de regulamentação do compromisso de aporte de capital no
ordenamento jurídico brasileiro, a exequibilidade da obrigação decorrente de tal instrumento
por terceiro alheio à sociedade executora do projeto financiado é questionável, gerando, assim,
insegurança jurídica quanto a real proteção oferecida pela garantia.
Desse modo, faz-se necessário avaliar de maneira crítica, os remédios jurídicos
aplicáveis diante de eventual inadimplemento dos acionistas/sócios em efetuar o aporte de
capital, visando identificar os riscos atinentes a celebração do compromisso, bem como sugerir
melhores práticas/mecanismos para garantir a segurança jurídica da operação.
Modelo de Pesquisa: Será utilizado o modelo de pesquisa exploratório, mediante
análise e avaliação crítica das soluções adotadas pelo ordenamento jurídico brasileiro,
indicando, ao final da análise, a melhor prática para mitigar os riscos decorrentes do
inadimplemento do compromisso de aporte de capital e garantir às partes maior segurança
jurídica.
2. Quesitos, fontes de pesquisa e formas de acesso
Contextualização Fática


Em que contexto são utilizados os compromissos de aumento de capital no
Project Finance?



Quais as vantagens e riscos da substituição de garantias pessoais dos
sócios/acionista pelo compromisso de aporte de capital?
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Referencial Teórico Normativo


Como a legislação brasileira trata o compromisso de aporte de capital no âmbito
do Project Finance?



Como o judiciário e as câmaras de arbitragem tratam o inadimplemento dos
compromissos de aporte de capital no âmbito do Project Finance?

Abordagem Analítica


Como são classificados os instrumentos de compromisso de aporte de capital?



Qual a função econômico-social dos compromissos de aporte de capital no
âmbito do Project Finance?



Qual a relação entre os contratos de financiamento celebrado entre o financiador
e os empreendedores e o compromisso de aporte de capital a ser efetuado
empreendedores?



Qual o grau de exequibilidade do compromisso de aporte de capital?

Conclusão Propositiva


Quais os mecanismos podem ser adotados pelos financiadores nas hipóteses de
descumprimento do compromisso de aporte de capital?



Qual o nível de segurança jurídica do compromisso de aporte de capital como
garantia para o financiamento de projetos?

3. Principais Fontes: Doutrina nacional e estrangeira; Legislação brasileira e
estrangeira; Análise de casos paradigmas; Entrevistas com advogados da área em Project
Finance.
4. Relevância prática, caráter inovador e potencial de impacto
A presente proposta de pesquisa se justifica diante da insegurança jurídica que permeia
o compromisso de aporte de capital celebrados no âmbito de operações de Project Finance, vez
que não se tem no ordenamento jurídico brasileiro uma regulamentação específica referente
ao instrumento utilizado para garantir ditos aportes e, tampouco, é definida a extensão dos
remédios jurídicos a serem utilizados pelos financiadores na hipótese de inadimplemento de
tais compromissos de aporte de capital.
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O mapeamento dos riscos e vantagens decorrentes de ditos instrumentos na estrutura
do Project Finance, poderá apontar quais as medidas contratuais que podem ser utilizadas pelos
financiadores para garantir a exequibilidade de tal contrato, cooperando, assim, com a
segurança jurídica desse tipo de financiamento e reduzindo a solicitação de garantias pessoais
aos sócios/acionistas e o consequente endividamento das sociedades que se utilizam deste
mecanismo para alavancar projetos de grande valia para o país.
4. Familiaridade com objeto da pesquisa
Durante minha trajetória profissional trabalhei na área de contratos e societário, em que
a elaboração de contratos de investimento e financiamento contava com instrumentos atípicos
visando oferecer garantias às operações, sendo necessário avaliar, assim, a capacidade destas
garantias em sustentar o retorno do investimento/financiamento.
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