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1. Tema, contexto, objetivos e delimitação de escopo
O mercado de fusões e aquisições envolvendo empresas brasileiras é e continuará
bastante aquecido. Em razão da recente conjuntura econômica, contudo, a imprensa1 dá nota
de que estão bastantes aquecidas também as discussões pos closing, que muitas vezes
desaguam em procedimentos arbitrais ou judiciais. Nesse período, acirram-se não só as
conhecidas disputas sobre indenização de contingências e ajustes de preço, mas também as
discussões sobre descumprimento contratual e até de desfazimento dos negócios.
Em um contrato de compra e venda de ações, que em nada se assemelham aos contratos
de relação de consumo e nem tratam de equilíbrio concorrencial, presume-se existir um
equilíbrio entre as partes. Nessas relações jurídicas, normalmente travadas por partes
refinadas de lado a lado, as normas devem sempre proteger a vontade das partes como
resultado do princípio da autonomia privada e da liberdade de contratar.
O princípio da liberdade de contratar e da autonomia privada, por sua vez, referem-se à
liberdade de se assumir livremente deveres e obrigações, utilizando-se do arbítrio das partes
para escolher as cláusulas que melhor lhes atende. Entendemos que, quanto mais refinadas as
partes forem, menor deve ser o dirigismo estatal no contrato.
Nesse contexto, a pesquisa que será desenvolvida visará desvendar algumas potenciais
controvérsias que podem surgir na negociação e aplicação de regras contratuais relativas ao
inadimplemento contratual, a aplicação de penalidades, e a possibilidade de rescisão desses
contratos de compra e venda de ações, considerando os limites impostos juridicamente para
essas indenizações.
Isso porque, muitas vezes o contrato de compra e venda de empresas prevê cláusula que
dispõe que o único remédio cabível por conta de eventual inadimplemento contratual é o
pagamento de indenização.
Todavia, essa prática pode não ser recepcionada pelo direito brasileiro, sobretudo se for
considerado que a quebra de representações e garantias prestadas em um contrato de compra
e venda de ações pode dar ensejo à processos em que se discute a anulação do negócio em
virtude da alegação de que houve vício no consentimento baseada em erro ou dolo.
Portanto, o presente trabalho discutirá se, realmente, essas cláusulas são válidas e
eficazes frente ao ordenamento jurídico brasileiro, ao tempo que tentará indicar propostas das
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melhores práticas para garantir a manutenção do negócio e a preservação da intenção das
partes em manter a indenização como o único remédio cabível.
2. Justificativa da relevância prática e do potencial inovador
Os contratos de compra e venda de ações vem adotando fórmulas muitas vezes
importadas, que visam espelhar as práticas usualmente acolhidas em grandes bancas
estrangeiras. Existe diversos motivos por trás disso, desde o intercâmbio de profissionais
brasileiros para escritórios estrangeiros, até a imposição de práticas contratuais por partes
estrangeiras, que depois acabam sendo incorporadas às práticas dos profissionais brasileiros.
Acontece que, muitas vezes, algumas cláusulas que passam a ser utilizadas no direito
brasileiro não necessariamente condizem com as instituições jurídicas postas pela legislação
nacional. Um exemplo disso é o uso das representações e garantias (representations and
warranties) nos contratos de compra e venda de ações, cujo conceito jurídico não goza de
definição clara dentro do acervo legislativo pátrio, além de não ter sua caracterização e efeitos
devidamente esmiuçados pela doutrina e jurisprudência nacional. Todavia, isso não impede
que essas representações e garantias sejam amplamente aceitas e utilizadas pelas bancas que
realizam os contratos de compra e venda de ações, sejam os mais simples até os mais complexo.
Nesse sentido, observamos que os contratos de compra e venda de ações muitas vezes
apresentam cláusulas que visam limitar o campo de ação das partes frente ao inadimplemento
da outra. Isso pode ocorrer, ainda, em hipóteses de não observância de pressupostos que foram
informados pelas partes como necessários para a consecução do contrato.
A motivação por trás disso é o fato de que a elaboração e cumprimento desses contratos
movimenta grande quantidade de trabalho e também de dinheiro e, uma vez celebrados, as
partes não costumam estar interessadas na possibilidade de desfazer o negócio.
Ademais, o direito brasileiro prevê que a anulação do negócio levará às partes a serem
restituídas ao status quo anterior. Acontece que, na hipótese de uma discussão envolvendo a
anulação de um contrato de compra e venda de ações, o decurso do tempo vai praticamente
inviabilizar o retorno das partes ao estado que se encontravam antes da assinatura do acordo.
Isso porque essas discussões, na melhor das hipóteses, podem levar alguns anos, de forma que
a empresa que foi vendida dificilmente será a mesma que será encontrada ao final do processo.
Portanto, as partes costumam prever esse tipo de cláusula para garantir, de forma mais
segura, o cumprimento dos contratos e a efetivação das vontades que deram origem ao
interesse de vender ou comprar determinada empresa.
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Todavia, com o surgimento de problemas nos contratos, e sobretudo na vida
empresarial, as partes podem muitas vezes tentar reaver as avenças que foram inicialmente
tratadas. Um exemplo disso foi um caso em que trabalhamos recentemente, onde um fundo
estrangeiro, um ano após a aquisição de uma empresa e passando a verificar que os resultados
da empresa não iam bem, decidiu fazer uma auditoria interna dos contratos e práticas contábeis
adotadas nessa. Com base nessa auditoria, o fundo passou a reivindicar a anulação do contrato
por conta de quebra de representações e garantias, afirmando que dolosamente foram levados
a assinar o contrato.
O contrato de compra e venda de ações em questão continha previsão de que o único
remédio cabível para o inadimplemento do contrato era a indenização. Todavia, o fundo
afirmou que a anulação do contrato por vício de vontade não estaria abarcada nessa hipótese,
por ser norma cogente de direito.
O levantamento de jurisprudência sobre o tema provou que a questão não foi
devidamente tratada nos tribunais brasileiros, sendo que poucas são as hipóteses em que a
anulação de compra e venda de empresas foi perseguida e menores ainda as hipóteses em que
foram deferidas (no caso, foram encontrados dois julgados sobre o tema, um sobre a compra e
venda de um posto de gasolina e a outra sobre a compra e venda de um pequeno comércio).
Assim, um estudo da utilização como único remédio cabível em um contrato de compra
e venda de ações, bem como a adequação das práticas contratuais para evitar os pleitos
anulatórios pode ser de extrema relevância na prática dos contratos de compra e venda de
ações no país.
3. Familiaridade com objeto da pesquisa
Atuo há quase três anos no escritório Cescon Barrieu, trabalhando especificamente com
contencioso societário, tanto na esfera judicial, quanto na esfera arbitral. Nesse período,
acompanhei alguns casos relevantes onde foram discutidas as cláusulas indenizatórias em
contratos de M&A, e a possibilidade de anular esse tipo de contrato por conta de vícios nas
declarações de vontade prestadas.
Antes disso, trabalhei com consultoria societária, participando da negociação e
elaboração de contratos de compra e venda de empresas, onde pude entender melhor o racional
por trás do fechamento dessas operações e a vontade das partes envolvidas.
Na área acadêmica, cursei o LL.M. em direito societário do Insper, onde pude estudar a
fundo algumas operações societárias e práticas no mercado de fusões e aquisições de empresas.
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Portanto, o tema que ora me proponho a estudar está intimamente ligado à minha área
de atuação e aos objetos de estudo que venho desenvolvendo ao longo dos anos.
4. modelo de pesquisa
O presente trabalho terá o formato de pesquisa para resolução de problema práticos,
com a apresentação e análise da questão da utilização da indenização como único remédio
cabível em um contrato de compra e venda de empresas, apresentando, ao fim, as melhores
práticas contratuais para a efetivação da vontade das partes desses contratos.
5. Quesitos
Q1: Ante a ausência de posicionamento de tribunais estatais e a falta de conhecimento e
acesso acerca da jurisprudência arbitral sobre o tema, é possível prever a indenização como
único remédio cabível para o descumprimento das cláusulas de um M&A?
Q2: Seria possível, à luz do direito brasileiro, limitar, antecipadamente, a possibilidade
de uma parte anular um contrato de M&A por vício de vontade (erro, dolo, etc...), ou, ao menos,
discutir a abrangência ou consequências da prestação de informações incorretas nas
representações e garantias contratuais?
Q3: Caso negativo, como seria possível permitir a anulação de um contrato de M&A e
restituição das partes ao status quo anterior, ainda mais considerando o tempo de duração dos
processos e a quase impossibilidade da empresa ainda ser a mesma após tantos anos de litígio
acerca da sua titularidade?
Q4: Como construir as cláusulas de representação e garantia de modo a compatibilizar
a indenização como remédio único?
6. Fontes de pesquisa e forma de acesso
Para exaurir o tema e delimitar a utilização das cláusulas indenizatórios em contratos
de compra e venda de ações, será necessário analisar a prática que vem sendo desenvolvida nas
principais transações desse tipo no Brasil.
Há uma dificuldade em encontrar jurisprudência nacional acerca do tema, sobretudo
porque os litígios acerca desse tipo de negócios costumam se desenrolar em arbitragens
confidenciais. Por isso, reforça-se a necessidade de se utilizar da pesquisa de campo, ao tempo
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que também será necessário aprofundar a pesquisa doutrinária sobre o tema no Brasil e os
repositórios jurisprudenciais das câmaras arbitrais.
Será utilizado, portanto, o método dialógico, por meio do cotejo de diversas opiniões
relativas à utilização das cláusulas indenizatórios como remédios em contratos de m&a, bem
como da efetividade dessas cláusulas em eventuais litígios dessa natureza. Essa análise
permitirá uma melhor formação e fundamentação das conclusões deste trabalho.
No caso, também será utilizada a metodologia analítica de pesquisa e abordagem,
baseando o trabalho na coleta de informações disponibilizadas sobre institutos cíveis e
societários, no intuito de reuni-las ao ponto de realizar conclusões objetivas e específicas sobre
os cenários apresentados, sem modificar os mesmos com interpretações inovadoras sobre suas
estruturas.
A abordagem do tema também será realizada pelo método dedutivo, por meio da
pesquisa doutrinária e jornalística, especialmente nos ramos do direito societário, contratual e
processual, bem como do exame de textos legais, e análise da jurisprudência sobre a matéria.
Além de pesquisar na doutrina brasileira, necessário se fará uma análise do direito
comparado, o que nos levará a realizar pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais em outros
países e ordenamentos, uma vez que servem como complemento ao conteúdo legislativo
nacional sobre a matéria.
A conclusão a ser apresentada pelo trabalho, será fundamentada com base em pesquisas
acerca das informações disponíveis doutrinariamente e na jurisprudência, aptas a elucidarem
o fenômeno das cláusulas indenizatórias e do inadimplemento contratual nos contratos de
compra e venda de ações, sem que com isso seja necessário propor mudanças nas próprias
premissas e alicerces legais já conhecidos sobre o tema.
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