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1. Tema, contexto e delimitação de escopo

A dissertação de mestrado, objeto do presente projeto de pesquisa, pretende examinar
como os mecanismos de indenização são estruturados em operações de fusões e aquisições no
Brasil, com relação às definições de “perda” e hipóteses de indenização que são mais comumente
utilizadas no mercado, indicando os benefícios e os riscos assumidos pelas partes envolvendo
tais cláusulas à luz do direito brasileiro. Para fins deste trabalho, serão consideradas operações de
compra e venda de quotas de sociedade limitada ou de ações de sociedades anônimas fechadas,
bem como operações de investimento por meio de aumento de capital em sociedades limitadas
ou sociedades anônimas fechadas.
A pesquisa terá como objeto os seguintes aspectos da cláusula de indenização: (i) como o
termo “perda” é comumente definido, com a exclusão de lucros cessantes, perda de uma chance
e outros danos indiretos, abordando também as diferenças entre perda incorrida e perda
desembolsada; e (ii) o impacto da definição de “perda” no caso de indenização por violação ou
imprecisão de declarações e garantias e no caso de indenização por atos, fatos e omissões
referentes a passivos ou contingências com fato gerador anterior ao fechamento da operação.
Assim como outras cláusulas de contratos de operações de M&A, a cláusula de
indenização que costuma estar presente em contratos de compra e venda de participação
societária e acordos de investimento no Brasil sofre bastante influência de arranjos contratuais
utilizados em países que adotam o sistema de common law. Com o objetivo de delimitar o que é
indenizável pelo vendedor, os contratos de operações de fusões e aquisições costumam definir o
que é uma “perda” de forma a incluir qualquer dano, penalidade, perda ou prejuízo de qualquer
natureza, que tenham sido efetivamente sofridos, porém excluindo expressamente alguns tipos de
danos. Dentre eles, é comum encontrar a exclusão de lucros cessantes, perda de uma chance e
outros danos indiretos. Tais exceções inspiram-se nas exclusões de “consequential damages”,
“loss of profits”, “punitive damages”, dentre outras, que são comumente previstas em contratos
regidos por leis de países do common law.
O Código Civil brasileiro prevê, em seu art. 389, a responsabilidade contratual por perdas
e danos somado a juros, correção monetária e honorários de advogado, sendo que, conforme
previsto nos arts. 402, 403 e 944, tais perdas e danos referem-se ao prejuízo efetivamente
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causado ao credor, bem como ao que o credor razoavelmente deixou de lucrar. Apesar de,
historicamente, a responsabilidade civil ter sofrido transformações relevantes, que contribuíram
para um enfraquecimento das suas funções preventiva e punitiva1, nosso sistema jurídico admite
amplamente a responsabilização por danos extrapatrimoniais (com base na Constituição Federal,
no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor), bem como parece recepcionar uma
regulamentação mais flexível com relação à admissibilidade de um caráter exemplar da
responsabilidade civil 2 (considerando determinadas regras específicas do Código Civil e a
própria discussão a respeito da indenização por danos morais, que é de difícil precificação).
É nesse ambiente que a indenização em operações de fusões e aquisições deve ser
analisada. Nesse sentido, como parte do objetivo identificado no item (i) acima, a pesquisa
objeto da presente dissertação busca verificar se (e em que medida) é possível excluir, no âmbito
da responsabilidade contratual, lucros cessantes e outras espécies de danos, à luz do direito
brasileiro, bem como se a definição do termo “perda”, em suas variações mais comuns,
efetivamente atende (ou não) à vontade das partes contratantes.
Outro ponto relevante em matéria de indenização em operações de fusões e aquisições
refere-se às hipóteses de indenização. Além da indenização genérica por violação de obrigação
contratual, os contratos também costumam prever duas hipóteses específicas de indenização:
indenização por perdas decorrentes de violação ou imprecisão de declarações e garantias, bem
como indenização por perdas decorrentes de atos, fatos e omissões referentes a passivos ou
contingências com fato gerador anterior ao fechamento da operação.
Associada principalmente à obrigação de prestar informações (disclosure) do vendedor, a
cláusula de declarações e garantias é a cláusula em que as partes confirmam uma à outra a
capacidade (jurídica e, no caso do comprador, financeira) e poder de realizar a operação
pretendida, bem como o vendedor informa ao comprador (de uma forma geral) a situação
jurídica e operacional da sociedade objeto da operação. Desta forma, a hipótese de indenização
por violação ou imprecisão de declarações e garantias visa obter reparação por aquilo que não foi
informado pelo vendedor ao comprador e que, portanto, não foi considerado pelo comprador em
sua decisão de realizar a operação.

1

PÜSCHEL, Flávia P. As funções da responsabilidade civil e o artigo 927, § único do CC, in: Revista Direito GV, 1
(2005), p. 91-107.
2

MARTINS-COSTA, Judith; PARGENDLER, Mariana Souza. Usos e abusos da função punitiva. Punitive damages e
o Direito brasileiro. CEJ, Brasília, nº 28, p. 15-32, jan./mar. 2005.
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A hipótese de indenização por atos, fatos e omissões referentes a passivos ou
contingências com fato gerador anterior ao fechamento da operação, por outro lado, visa a
obtenção de indenização por contingências que possam vir a surgir após o fechamento da
operação, mas que tenham fato gerador anterior ao fechamento (e que possam estar atreladas ou
não a um fato, ato ou omissão que tenha sido previamente informado ao comprador).
Como parte do objetivo identificado no item (ii) acima, a pesquisa objeto da presente
dissertação busca verificar se (e em que medida) a forma com que o termo “perda” costuma ser
definido em contratos de operações de fusões e aquisições no Brasil faz efetivamente sentido
considerando as hipóteses de indenização por violação ou imprecisão de declarações e garantias
e por atos, fatos e omissões referentes a passivos ou contingências com fato gerador anterior ao
fechamento da operação. Faz sentido, por exemplo, prever que são indenizáveis apenas perdas
efetivamente desembolsadas? Qual deve ser a consequência caso a declaração a respeito dos
contratos celebrados pela companhia objeto da venda não mencione um contrato relevante com
um fornecedor? Para realizar essa análise, serão considerados casos em concreto, que reflitam
ambas as hipóteses de indenização.
Como resultado da pesquisa, uma hipótese contemplada é a de que as partes contratantes
estão em uma situação de insegurança jurídica, tendo em vista a forma com que a cláusula de
indenização costuma ser estruturada em operações de fusões e aquisições no Brasil. O vendedor
acredita que está mais protegido do que efetivamente está com as exclusões de determinados
danos da definição de perda. Já o comprador acredita que a definição de perda é menos restritiva
do que parece, além de acreditar que, ao incluir ambas as hipóteses de indenização referidas
acima, tem uma maior proteção em relação a novas contingências ou passivos que venham a
ocorrer ou ser identificados.
Desta forma, o presente trabalho visa analisar criticamente a utilização da cláusula de
indenização em operações de fusões e aquisições no Brasil sob o aspecto de definição de perda e
hipóteses de indenização, apontando os objetivos pretendidos pelas partes e identificando os
riscos aos quais as partes contratantes estão sujeitas à luz do direito brasileiro.
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2. Modelo de pesquisa

O modelo de pesquisa a ser utilizado para elaboração da minha dissertação de mestrado
será o modelo de reflexão sobre prática jurídica. A minha proposta é realizar uma análise crítica
sobre como a cláusula de indenização é estruturada em operações de fusões e aquisições no
Brasil, com relação às hipóteses de indenização e às definições de “perda”, indicando quais são
as soluções usualmente adotadas, como a cláusula contribui para refletir a vontade das partes e,
ao mesmo tempo, quais são as suas fragilidades à luz do direito brasileiro.
Para tanto, a minha pesquisa deverá: (i) analisar as implicações jurídicas da forma com
que a referida cláusula é estruturada, com base na principal doutrina brasileira a respeito dos
temas relacionados, traçando um paralelo com a literatura estrangeira (e, em especial, de lições
dos sistemas de common law); e (ii) mapear como a cláusula de indenização, da forma como é
comumente estruturada, pode ser interpretada em uma arbitragem ou em um processo judicial à
luz do direito brasileiro. Para alcançar tal objetivo, serão realizadas as seguintes abordagens:
•

Para analisar as implicações jurídicas, irei considerar exemplos da minha
experiência prática (na elaboração e análise de contratos) e exemplos concretos de
perdas que podem vir a ser sofridas por compradores à luz da legislação aplicável,
bem como os ensinamentos dos principais livros, textos e artigos sobre direito
societário e direito civil relacionados ao tema no Brasil;

•

Para complementar o ponto acima, a análise poderá vir a incluir exemplos e
experiências de colegas que tenham reconhecida expertise na área;

•

No contexto da análise da literatura estrangeira, irei abordar como a cláusula de
indenização é tipicamente estruturada em países de common law, no que tange à
definição de perdas e hipóteses de indenização, indicando qual é a sua lógica e
comparando com a estrutura brasileira, com o objetivo de verificar se, e em que
medida, os institutos lá utilizados poderiam ser traduzidos para o direito
brasileiro; e

•

Para analisar possíveis interpretações em arbitragens e processos judiciais, irei
realizar uma pesquisa da jurisprudência existente sobre o tema (se é que há
jurisprudência a respeito) e irei realizar entrevistas com árbitros e advogados de
contencioso com experiência em arbitragem, considerando que litígios
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envolvendo operações de fusões e aquisições são comumente dirimidos por meio
de arbitragem.

3. Problemas e quesitos

Como mencionado acima, a cláusula de indenização utilizada em operações de fusões e
aquisições no Brasil sofre bastante influência da prática de países de common law. Como
resultado, essa cláusula é muitas vezes inserida em contratos regidos por lei brasileira sem
muitas adaptações ao nosso direito, refletindo até mesmo conceitos e expressões que não
possuem significado técnico. Daí a importância de analisá-la criticamente, para que sua
utilização seja capaz de proteger ao máximo os interesses do cliente.
Listo abaixo os principais quesitos que pretendo abordar na minha dissertação, sem
prejuízo de outros que venham a surgir em razão do aprofundamento da pesquisa.
•

O que significam as exclusões de lucros cessantes, perda de uma chance e outros
danos indiretos da definição de “perda”? Tais exclusões são válidas e eficazes à
luz do direito brasileiro?

•

Qual é a diferença entre perda incorrida e perda desembolsada e como tais termos
impactam no direito de indenização do comprador?

•

Qual é o impacto da definição de “perda” no caso de indenização por violação ou
imprecisão de declarações e garantias? É possível estipular um valor de
indenização em razão de uma omissão, inexatidão ou falsidade de declaração?
Quais critérios devem ser levados em consideração?

•

Qual é o impacto da definição de “perda” no caso de indenização por atos, fatos e
omissões referentes a passivos ou contingências com fato gerador anterior ao
fechamento da operação?

•

Qual é o tratamento dado ao tema nos contratos de sistema de common law?
Como é possível traduzir para o direito brasileiro as expressões “consequential
damages”, “loss of profits”, “punitive damages”, dentre outras?

•

Como a cláusula de indenização, da forma como é comumente estruturada, pode
vir a ser interpretada por árbitros e juízes? Quais aprimoramentos podem ser
introduzidos na prática atual?
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4. Justificação da relevância prática e do potencial inovador

Um dos principais pontos de preocupação de clientes em operações de fusões e
aquisições é o que acontece após o fechamento da operação, isto é, após a transferência das ações
ou quotas e pagamento do preço. O comprador quer se certificar que está protegido de eventuais
perdas, ao passo em que o vendedor quer estar exposto o mínimo possível (e por menos tempo
possível) a eventuais indenizações.
Grande parte dos textos a respeito do tema tratam da cláusula de indenização em
operações de fusões e aquisições no Brasil de uma perspectiva muito simplista, mais voltada à
descrição de sua estrutura do ponto de vista macro (descrevendo quais são os fatores limitadores
e quais são os procedimentos de indenização). São raros os textos que fazem uma análise crítica
específica à estrutura no Brasil no que tange às hipóteses de indenização e definição de perda
indenizável, tal como estou propondo fazer.
Adicionalmente, considerando que grande parte dos contratos de operações de fusões e
aquisições estão sujeitos a arbitragem, o profissional da área acaba muitas vezes sem ter acesso a
processos envolvendo direito à indenização e, consequentemente, à interpretação que é dada
pelos árbitros às hipóteses de indenização e termos que são comumente utilizados. Nesse sentido,
as entrevistas com árbitros (mencionadas no item 2 acima e no item 5 abaixo) podem contribuir
bastante.
Espero que meu trabalho seja de grande relevância prática para profissionais da área que
desejem aprofundar seus conhecimentos sobre o tema e queiram discutir diferentes alternativas
de estruturação da cláusula, visando proteger ao máximo os interesses dos clientes.

5. Fontes e métodos de investigação

As principais fontes de pesquisa que utilizarei para elaborar a minha dissertação são as
seguintes: (i) minha experiência prática com redação e negociação de acordos de investimentos e
contratos de compra e venda de ações/quotas; (ii) legislação aplicável (especialmente o Código
Civil); (iii) principais livros, textos e artigos no Brasil sobre direito societário e direito civil, bem
como textos relevantes de autores estrangeiros (e, em especial, de países de common law); (iv)
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verificação da jurisprudência existente sobre o tema (e se há jurisprudência a respeito); e (v)
entrevistas com árbitros e advogados de contencioso com experiência em arbitragem,
considerando que litígios envolvendo operações de fusões e aquisições são comumente dirimidos
por meio de arbitragem.

6. Familiaridade com o objeto, acessibilidade de informações e envolvimento pessoal

Considerando a minha experiência profissional, posso afirmar que possuo conhecimento
consolidado a respeito do tema que pretendo abordar na minha dissertação de mestrado.
Trabalho com societário e fusões e aquisições em um escritório renomado há oito anos no total.
Durante esses anos, participei das mais diversas operações de fusões e aquisições: desde
operações de compra e venda de sociedades (limitadas, sociedades por ações fechadas e
companhias abertas) ou de compra e venda de ativos, incluindo operações cross border, joint
ventures, investimentos por fundos de private equity e operações envolvendo empresas em
recuperação judicial.
Com relação à acessibilidade de informações, como trabalho em um escritório renomado
de grande porte, tenho acesso a uma ótima base de dados, com diversas minutas refletindo
diferentes estruturas de operações. Ademais, também poderei consultar profissionais renomados
do mercado, com reconhecida expertise no assunto.
Vale ressaltar, ainda, que a minha dissertação será bastante relevante não apenas do ponto
de vista profissional acadêmico, como também do ponto de vista profissional prático e pessoal,
já que trata de um assunto com o qual eu trabalho no dia a dia e que é do meu interesse. Desta
forma, tenho todo o interesse em me envolver pessoalmente no assunto, para garantir que o
resultado irá contribuir não apenas para a minha experiência e carreira, como também para
auxiliar outros profissionais do mercado na estruturação da cláusula de indenização.

7. Indicação de literatura especializada e obras de referência

A bibliografia base que analisarei para elaborar a minha dissertação está elencada abaixo,
sem prejuízo de outros livros, textos e artigos que venham a ser identificados posteriormente, em
razão do aprofundamento da pesquisa.
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4.1 Jurisprudência disponível sobre o tema
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4.2 O que os advogados de contencioso e árbitros gostariam que os advogados de
M&A soubessem a respeito do tema
Conclusões
Bibliografia

9. Cronograma com estimativa de horas

2017
Atividade

10

11

2018
12

1

2

3

4

5

6

7

2019
8

9

10

11

12

1

2

H

Leitura da bibliografia

90

Entrevistas

30

Redação do capítulo 1

15

Redação do capítulo 2

40

Redação do capítulo 3

30

Redação do capítulo 4

30

Conclusão da redação

20

Revisão antes da entrega

10

Revisão com orientador

20

Depósito da versão final

--
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