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RESUMO 

O presente trabalho tem como objeto o estudo da negative pledge clause, a fim de 

estabelecer pontos de identidade e a compatibilidade dela com o direito brasileiro, assim 

como extrair lições da experiência estrangeira para ajudar na sua aplicação prática em 

negócios firmados e executados no Brasil. O estudo se justifica a partir da ideia de que a 

segurança jurídica, a qual corresponde à existência de instrumentos aptos e eficazes à 

satisfação das obrigações, é um importe fator a ser considerado na formalização do 

negócio jurídico. Desse contexto advém a relevância das garantias, sejam elas a 

genérica, fundada na responsabilidade patrimonial, ou alguma das figuras típicas, 

conforme rol previsto na legislação material. Ocorre que nem sempre as garantias são 

plenamente efetivas, suscitando a necessidade de fortalecimento desse sistema de 

proteção. A alternativa e a solução podem estar nos covenants. Correspondem eles a 

categoria jurídica oriunda da common law, desenvolvidos a partir da estruturação de 

obrigações com a finalidade de construir ambiente de maior segurança negocial. No 

âmbito da civil law, equivalem às cláusulas de garantia e segurança, que se especificam, 

dentre outras, na negative pledge clause. Esta corresponde, em linhas gerais, à 

obrigação de não oferecimento de garantias sobre bens a outros credores. Atua, 

possibilitando que o credor acelere a satisfação de crédito ou impedindo que os demais 

obtenham semelhante posição de vantagem. Estas e outras questões inerentes à negative 

pledge clause serão desenvolvidas ao longo do trabalho. 

Palavras-chave: Negócio jurídico. Contratos. Garantias indiretas. Cláusulas de garantia 

e segurança. Covenants. Negative pledge clause. 



 

 

ABSTRACT 

This paper aims to study the negative pledge clause, to establish identity points and its 

compatibility with the Brazilian law, and to draw lessons from foreign experience to 

help its practical application of signed business in Brazil. The study is justified by the 

idea that legal certainty, which corresponds to the existence of suitable and effective 

instruments to satisfy the obligations, is an important factor to take into consideration 

when formalizing legal business. In this context arises the relevance of the warranties, 

either generic, based on financial liability, or any of the typical figures provided by the 

law. However, not always the guarantees are fully effective, raising the need to 

strengthen the protection system. The alternative and solution may be found in the 

covenants, which correspond to a legal category originated in the common law. It raises 

from the structure of commitments with the objective of building a greater business 

security environment. Under the civil law, the equivalent is the legal category called 

security and safety clauses, which, among others, is specified in negative pledge clause. 

This figure corresponds to the obligation of not offering guarantees on assets to other 

creditors. It acts enabling the creditor to accelerate credit satisfaction or prevents others 

from gaining such an advantage. These and other issues associated with negative pledge 

clause will be developed throughout the work. 

Keyword: Legal business. Contracts. Indirect guarantees. Covenants. Negative pledge 

clause  
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INTRODUÇÃO 

1. Desenvolvimento do tema e objeto do trabalho 

O regime de garantias de contratuais é incompleto. A incompletude decorre da 

dualidade entre a existência e a inexistência de garantia.
1
 De modo geral, pode-se dizer 

que a contrapartida das obrigações está lastreada na responsabilidade patrimonial ou em 

alguma das modalidades de garantia, sejam elas típicas ou atípicas, acessórias ou 

autônomas. Significa que os contratantes lidam com a premissa que a obrigação está 

assegurada ou que não está assegurada. Acontece que nem sempre essa dinâmica 

atenderá a necessidade jurídica e a expectativa econômica dos contratantes. Há 

situações em que apenas a responsabilidade patrimonial é insuficiente ou que a 

constituição de garantia contratual se mostra demasiada. Igualmente poderão existir 

conjecturas em que não será possível constituir garantia e a somente a responsabilidade 

devedor não será suficiente para viabilizar o negócio. Essas são duas possíveis 

situações, muitas outras podem surgir. Desse contexto nasce a busca por um 

instrumento de natureza jurídico-contratual que possa preencher essa lacuna, 

complementando o vácuo entre o tudo e o nada e passando a atuar como elemento 

complementar no regime de garantias. A solução para o dilema aqui apontado pode 

estar na negative pledge clause, que corresponde à cláusula de não concessão de 

garantias, a qual que visa assegurar que o credor original não seja colocado em posição 

de inferioridade em relação ao novo credor. 

 

O direito tem a capacidade de se adaptar à evolução das práticas sociais. Mecanismos de 

regulação e segurança surgem ao sabor da necessidade e da complexidade dos negócios. 

A primitiva obligatio, que era dirigida ao corpo e à pessoa, evolui ao sentido de liame e 

humaniza-se, chegando aos bens do devedor e fazendo surgir a ideia de 

responsabilidade (MONTEIRO, 1999, p. 6).
2
  Declarações de vontade e disciplina legal 

são os fundamentos da relação jurídica que garante a existência do crédito e do débito, 

                                                 
1
 Ao longo de todo texto, a palavra garantia será utilizada primordialmente em sua acepção jurídica, 

referindo à modalidade de negócio jurídico que visa assegurar o cumprimento e a satisfação de obrigação. 

Para expressar a ideias não relacionadas com o significado jurídico-obrigacional, optou-se por sinônimos 

ou palavras de semelhante expressão semântica. 
2
 Sobre citações e referências, vide nota 31. 

 



10 

 

das formas de organização negocial
3
 e dos meios de proteção contratual.

4
 Da conventio 

dos romanos, passando pela definição de contrato como mútuo consenso de duas ou 

mais pessoas sobre o mesmo objeto
5
 e, mais adiante, pela tipificação das formas 

contratuais mais comuns, até os modelos atípicos revestidos de maior complexidade e 

todo o regime de garantias, as obrigações estão presentes na estrutura de todas as 

modalidades associadas à vinculação de pessoas (MONTEIRO, 1999, p. 3-11). 

 

O negócio jurídico corresponde à categoria geral do direito que se especifica nos 

contratos.
6
 É meio de organização das relações sociais e econômicas cujo equilíbrio se 

dá por meio de dois elementos: a obrigação
7
 e a garantia

8
. O primeiro diz respeito à 

prestação sobre a qual se estabelece e estrutura o negócio
9
. Em linhas gerais, manifesta-

                                                 
3
 Conforme Washington de Barros Monteiro: “Obrigação é a relação jurídica, de caráter transitório, 

estabelecida entre devedor e credor e cujo objeto consiste numa prestação pessoal econômica, positiva 

ou negativa, devida pelo primeiro ao segundo, garantindo-lhe o adimplemento através de seu 

patrimônio.” (1999, v. 4,  p. 8) 
4
 Washington de Barros Monteiro: “Como garantia do adimplemento, tem o credor à sua disposição o 

patrimônio do devedor. O direito creditório torna-se efetivo mediante a atuação sobre os bens do 

obrigado. A inclusão desse elemento na definição projeta a obligatio, que, justamente com o debitum, 

integra a obrigação jurídica” (1999, v. 4, p. 11) 
5
 “A definição romana, formulada por Ulpiano, apresar de concisa, era extremamente correta: est pactio 

duorum pluriumve in idem placitum consensus, ou, em vernáculo, o mútuo consenso de duas ou mais 

pessoas sobre o mesmo objeto.” (MONTEIRO, 2000, v. 5, p. 4) 
6
 Segundo Pontes de Miranda: “A presente função do conceito de negócio jurídico está em servir à 

distinção entre negócio jurídico e ato jurídico não-negocial ou stricto sensu, naqueles casos em que o 

suporte fáctico do ato jurídico ‘stricto sensu’ consiste em manifestação de vontade. (...) Negócio jurídico 

é classe dos fatos jurídicos; e não de suporte fáticos. função do conceito de negócio jurídico está em 

servir à distinção entre negócio jurídico e ato jurídico não-negocial ou stricto sensu, da vontade 

naqueles casos em que o suporte fático do ato jurídico ‘stricto sensu’ Negócio jurídico já é o suporte 

fático, o negotium, após a entrada dêsse no mundo jurídico.(...) A manifestação de vontade é elemento 

essencial do suporte fáctico, que é o negócio; com a entrada dêsse no mundo jurídico, tem-se o negócio 

jurídico.” (1984, Tomo III, p. 3-4). Orlando Gomes: “O pressuposto da relação obrigacional é um fato 

que se distingue por suscitar o contato direto e imediato entre duas pessoas, as quais se convertem em 

sujeitos de direito. (…) No comércio jurídico, os principais fatos constitutivos das obrigações consistem 

no intercâmbio de bens, na dação de coisas ou na prestação de serviços. É, principalmente, sob a forma 

de negócios jurídicos que tais fatos entram no campo do Direito. Na formação das relações 

obrigacionais, os negócios jurídicos mais frequentes e fecundos são os contratos.” (1994a,  p. 24-25) 
7
 Considera-se obrigação o conceito apresentado na nota n. 3. 

8
 Para efeito deste trabalho, o termo garantia, quando aplicado de modo genérico, está associado à ideia 

de lastro econômico e/ou contrapartida financeira à uma obrigação. 
9
 A obrigação é o âmago da relação jurídica formada por credor e devedor em torno de um propósito 

negocial. “Encarada em seu conjunto” – ensina Orlando Gomes – “a relação obrigacional é um vínculo 

jurídico entre duas partes, em virtude do qual uma delas fica adstrita a satisfazer uma prestação 

patrimonial de interesse da outra, que pode exigi-la, se não for cumprida espontaneamente, mediante 

agressão ou patrimônio do devedor.” (1994a, p. 13) Em sentido vasto, obrigação e dever são conceitos 

que se relacionam em linha vertical. A primeira é espécie da qual a segunda representa o gênero. 

Obrigação designa e estabelece relação creditícia entre credor e devedor em torno de uma prestação 

negocial. De outro lado, deveres representam relação mais ampla, contemplando deveres éticos, morais, 

religiosos e todos aqueles não-jurídicos, bem como os deveres jurídicos que se manifestam nas 
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se mediante obrigações de dar, de fazer e de não fazer.
10

 Já o segundo elemento 

assegura a satisfação das obrigações, vinculando pessoas e coisas às obrigações. 

Funciona, ordinariamente, como alternativa, preenchendo ou substituindo o resultado 

prático da prestação na hipótese de inadimplemento.
 11

 

 

Em caráter geral, a responsabilidade patrimonial
12

 corresponde ao primeiro lastro de 

segurança quanto ao resultado prático das obrigações. Dela decorre a regra legal de que 

o devedor responde pelo cumprimento de suas obrigações com todos os seus bens, 

presentes e futuros.
13

 É a chamada garantia genérica. Em razão da insuficiência e da 

ineficácia do crédito pessoal do devedor, o direito material passa a estabelecer formas 

específicas de garantia, as quais são constituídas pela vontade dos contratantes. Têm 

caráter pessoal aquelas que se fiam na oferta de solvência prestada por pessoas, como a 

fiança
14

, e caráter real aqueloutras que atrelam coisas à satisfação, como o penhor, a 

hipoteca e a anticrese
15

 e, ainda, a alienação fiduciária com função de garantia.
16

 

(MONTEIRO, 2000, p. 326-327). São, pois, as garantias típicas. 

 

Garantias negociais podem também ser provenientes de relação jurídica autônoma, 

ensejando indenização decorrente de inadimplemento, de insucesso ou de sinistro. Estas 

diferenciam-se na garantia autônoma simples, na garantia bancária e nos seguros com 

                                                                                                                                               
obrigações e que vão além das relações negociais, manifestando também no Direito das Coisas, no 

Direito de Família, no Direito das Sucessões e assim por diante (GOMES, 1994a, p. 14). 
10

 A título de exemplo, tem-se figuras cotidianas como a compra e venda, a prestação de serviços e a não 

concorrência, podendo-se chegar a tipos contratuais mais complexos, como contratos de construção de 

grandes obras de infraestrutura ou fusões e aquisições de empresas. 
11

 Quanto ao momento de cumprimento dos deveres jurídicos, esclarece Vicente Ráo:“Se negativos, seu 

respeito consiste em uma atitude omissiva, desprovida, portanto, de objetividade e de materialidade, 

enquanto seu desrespeito não se materializa objetivando-se em atos exteriores e sensíveis de perturbação 

do poder que, ao dever assim violado, é correlativo. Quando, pois, se impõe um dever negativo, tem-se 

em vista, na realidade, estabelecer uma proibição. Ora, as disposições ou determinações proibitivas, 

após o seu nascimento, só voltam a interessar mais intensamente à ordem jurídica, provocando sua 

reação quando a proibição houver sido violada. E assim se caracteriza o dever negativo como dever 

jurídico ou obrigação, quer a proibição haja sido imposta a pessoas determinadas ou determináveis, 

quer à generalidade das pessoas.” (2005, p. 833) 
12

 “É princípio geral de direito que o patrimônio do devedor responda por suas dívidas. A 

responsabilidade patrimonial significa que o devedor responde com todos os seus bens. A vinculação 

alcança-os, tanto os bens presentes como os futuros, isto é, os que o devedor possui no momento em que 

contrai a obrigação e os que vierem a lhe pertencer quando sucede a execução.” (GOMES, 1994a, p. 

216) 
13

 Art. 391 do Código Civil e art. 789 do Código de Processo Civil. 
14

 Art. 818 e seguintes do Código Civil. 
15

 Art. 1.419 e seguintes do Código Civil. 
16

 Art. 1.368-B do Código Civil. 
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função de garantia autônoma. Exemplos práticos e de uso cotidiano nas relações 

internacionais são a stand-by letter of credit, pagável upon simple demand, e a 

comercial letter of credit. A primeira é pagável logo que o credor apresenta os 

documentos que indiquem o descumprimento da obrigação garantida; enquanto que na 

segunda a instituição garantidora somente estará obrigada a efetuar o pagamento quando 

o credor demonstrar que executou a obrigação que lhe compete. Têm como 

característica a impossibilidade de oposição de exceções decorrentes da relação original 

(GALBETTI e VANZELLA, 2011, p. 53-58). Podem ser definidas como garantias 

contratuais atípicas. 

 

Ocorre que nem sempre as garantias gerais e específicas, subsidiárias ou autônomas  são 

suficientes para minimizar o risco inerente ao negócio. A experiência ensina que não 

basta a responsabilidade patrimonial do devedor para assegurar o cumprimento dos 

contratos, da mesma forma que, muitas vezes, não há espaço para negociar e constituir 

algumas das garantias típicas. De outro lado, ainda, há casos em que as garantias típicas 

ou atípicas não são plenamente eficazes para assegurar o adimplemento da obrigação, 

vez que poderão existir créditos privilegiados
17

, que estabelecerão relação de 

concorrência com créditos decorrentes de operações mercantis e financeiras e que, não 

raro, têm prevalência, frustrando uma operação e o adimplemento, desequilibrando a 

relação negocial, ante a ausência de lastro econômico ou contrapartida financeiras à 

obrigação. 

 

O desafio, então, está na busca de alternativa ou meio termo entre a generalidade da 

responsabilidade patrimonial e a especificidade, a possível ineficácia e os elevados 

custos de transação
18

 e de monitoramento das garantias típicas ou atípicas. Da common 

law
19

 advém o desenvolvimento de obrigações com o propósito de estabelecer medidas 

                                                 
17

 O art. 83 da Lei n. 11.101/05 estabelece as preferências legais na hipótese de falência. 
18

 Bruno Meyerhof Salana: “Os custos de ir ao mercado identificados por Coase posteriormente 

receberam o nome de custos de transação. (…) Insisto no ponto: a Teoria dos Custos de Transação 

reforça a necessidade de pensar em mecanismos de coordenação para que esforços individuais se 

revertam em benefícios coletivos. E aqui vai um ponto central para toda a empreitada conduzida nesta 

obra: o direito pode aumentar ou diminuir os custos de transação no processo de produção de bens, 

cultura e informação.” (2014, p. 328 e 331) 
19

 “A common law corresponde a um sistema de princípios e de costumes observados desde os tempos 

imemoriais e aceitos, tacitamente, ou expressamente, pelo poder legislativo, revestindo ora caráter geral, 

quando vigoram em todas as jurisdições, ora em caráter especial, quando imperam em certas regiões, 
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de proteção do crédito e do interesse dos credores: são os covenants. Com a finalidade 

de conceituar, explicar e entender
20

 essa categoria jurídica, que é própria da common 

law, dentro de conceitos e da metodologia inerente à civil law, pode-se dizer que 

covenants são pactos acessórios
21

 assumidos mediante o estabelecimento de cláusulas 

contratuais com a finalidade de fortalecer estruturas contratuais, reforçar garantias e 

favorecer o adimplemento. Materializam-se mediante condutas protetivas e restritivas, 

estipuladas como deveres
22

 ou obrigações acessórias, podendo também ser construídas 

por meio de ônus. Compõem categoria jurídica que, a partir da função que 

desempenham, podem ser estruturadas por meio de institutos típicos (condição, termo 

ou cláusula resolutiva) e atípicos (cláusula de melhores esforços, garantias cruzadas e 

cláusulas de garantia). Agem em face do devedor e do negócio dele, por meio de 

exigências relativas à observância de condutas específicas ou de boas práticas de gestão, 

sempre voltadas à eficiência (MELLO, 2015).
23

 

 

As primeiras manifestações nesse sentido datam de meados do Século XIX, nos meios 

corporativos, quando passaram a surgir convenções padronizadas com a finalidade de 

estabelecer maior segurança aos negócios
24

. A motivação está relacionada à ineficácia 

                                                                                                                                               
tão-somente. Sua prova resulta da jurisprudência, pois, ao julgarem os casos concretos, os juízes 

declaram o direito comum, que lhes é aplicável.” (RÁO, 2005, p. 145) 
20

 LAGUADO, Dario. “Transplanting Contractual Terms: The Influence of the Common Law in the 

Civil Law of Contracts, a view from the Periphery” ExpressO (2015), Disponível em 

http://works.bepress.com/dario_laguado/1/ , acessado em 24.01.2016. 
21

 Pontes de Miranda: “Direitos de acessoriedade. Os direitos podem ser considerados em si mesmos, 

sozinhos e podem ser ligados a outros, como direitos acessórios (Nebenrechte). Os direitos acessórios de 

modo nenhum se incluem nos direitos de que são acessórios: a relação entre eles é anexidade, não de 

derivação, ainda quando se trate de interesses e perdas e danos pela mora. (...) Os pacta adiecta 

permitiram acordos adjectos (=não principais, não independentes), pactos que não modificam o negócio 

jurídico principal, sem que importe o tempo em que se fazem (in continenti; ou algum tempo depois ex 

intervallo), ou o que estabelecem de mais, ou de menos, em relação ao negócio jurídico principal (...). No 

direito moderno, a adstipulação e o pacto adjecto exercem função frequentíssima no mundo dos negócios 

bancários, industriais e agrícolas, inclusive para que soluções das dívidas sejam simultâneas e uno acto, 

e os inadimplementos das duas ou mais dívidas sejam subordinadas às mesmas penalidades.” (PONTES 

DE MIRANDA, 1984, Tomo XXII, p. 60-61, 65) 
22

 “O dever jurídico é correlato do direito; ao plus que é o direito, corresponde o minus do dever. Há de 

haver relação jurídica básica, ou relação jurídica interna à eficácia (relação intrajurídica), para que 

haja direito e, pois, dever.” (PONTES DE MIRANDA, 1983, Tomo V, pp.422-423) 
23

 No âmbito dos contratos de project finance, os covenants são desenvolvidos para assegurar a execução 

do projeto, para garantir ao seu financiador posição de vantagem em relação a possíveis problemas de 

ordem política, financeira, contratual ou técnica e para protege-lo contra a inadimplência. Incluem, pois, 

compromissos relativos à execução do projeto segundo o cronograma e dentro do orçamento, observância 

dos padrões de produtividade e níveis de performance, não abandono da obra antes da conclusão dos 

trabalhos etc. (HOFFMAN, 2008, p. 336). 
24

 Para detalhes específicos sobre a negative pledge clause, vide Capítulo 9. 

http://works.bepress.com/dario_laguado/1/
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prática de alguma das modalidades de garantia existentes e à necessidade construir 

ambiente contratual com maior segurança ao credor (MENEZES LEITÃO, 2012, p. 37-

44). Por volta do início do Século XX, com o desenvolvimento dos mercados e das 

estruturas jurídicas, foram introduzidas novas modalidades de compromissos protetivos, 

os quais apresentavam maior flexibilidade em relação às garantias sobre bens, como a 

hipoteca. Esta inovação contribuiu para o desenvolvimento dos contratos de longa 

duração sem a formalização de alguma espécie de garantia. Posteriormente, sobretudo 

depois da Segunda Guerra Mundial, essas formas foram sendo aperfeiçoadas no âmbito 

dos negócios financeiros e empresariais, buscando preencher as falhas e as situações 

que comprometem o adimplemento e que elevam o risco dos negócios (BRATTON, 

2006, p. 3). 

 

Os covenants se apresentam em formas positivas e negativas. As primeiras importam 

obrigações afirmativas com relação a condutas empresariais ou jurídicas, como o 

reporte periódico de informações, o cumprimento da legislação trabalhista ou de 

obrigações fiscais, manutenção de negócios ou de operações, preservação de patrimônio 

e assim por diante. De outro lado, há as obrigações restritivas, as quais são voltadas ao 

estabelecimento de proibições contratuais quanto a condutas que podem dificultar o 

cumprimento da avença ou comprometer garantias, como a não formalização de 

contratos que possam estabelecer conflito de interesse, não assunção de novas dívidas, 

não distribuição de lucros ou dividendos, dentre outras (BRATTON, 2006, p. 6).  

 

A utilização dos covenants na estruturação dos contratos pode ter a finalidade de 

fortalecer as garantias contratuais, sejam elas gerais, decorrentes da responsabilidade 

patrimonial, ou das garantias típicas ou atípicas. Agem ex ante ao inadimplemento da 

obrigação principal, ao invés da atuação ex post das garantias típicas ou atípicas. Nesta 

hipótese, os compromissos e as obrigações são estabelecidos mediante condutas 

protetivas e limitativas, assim como definidos contratualmente como deveres, 

obrigações e ônus. São várias as formas encontradas na prática. Além das espécies 

genericamente citadas, tem-se a negative pledge clause, a qual é espécie do gênero 

covenant e corresponde à obrigação de não oferecimento de garantias sobre bens a 
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outros credores.
25

 Do ponto de vista econômico e jurídico, o propósito prático é 

assegurar prioridades materiais e processuais, atribuindo ao credor a possibilidade e 

acelerar a satisfação de seu crédito ou impedindo que outros credores obtenham a 

satisfação de seus créditos antes do credor original. 

 

No campo da civil law, a estruturação de covenants, com a finalidade de proteger os 

interesses do credor e conduzir o negócio ao adimplemento, é representada pelas 

cláusulas de garantia e de segurança. Recebem essa denominação justamente porque são 

concebidas com o propósito de funcionar como instrumento de segurança do crédito. 

Têm tipicidade social, porquanto presentes em diversas espécies de relação jurídica. 

Além da negative pledge clause, incluem-se nessa rubrica a cross-default e a pari passu 

(MENEZES LEITÃO, 2012, p. 324). Neste trabalho será abordada somente a primeira, 

aparecendo as demais apenas em comentários e análises subsidiários. 

 

Desse contexto advém o problema que se pretende desenvolver e tentar responder com 

o presente trabalho: a negative pledge clause pode ser concebida, desenvolvida e 

utilizada como instrumento complementar no regime de garantias contratuais, como 

reforço das garantias típicas ou atípicas ou como “garantia” das garantias?  

 

2. Justificativa 

A construção de estruturas contratuais que incentivam o adimplemento funciona como a 

melhor “garantia” contratual. Então, a elaboração de contratos que criem incentivos 

positivos às partes, sob uma perspectiva mais ampla, pode ser vista como elemento de 

segurança contratual ou como tutela de interesses negociais. 

 

Muitas vezes as partes e os operadores não dispõem de recursos para analisar todas as 

circunstâncias e os riscos envolvidos no negócio, do mesmo modo que, como observado 

por Tracy Hobbs, nem sempre será possível ou prático equilibrar uma relação contratual 

                                                 
25

 Bratton, em trabalho sobre covenants, conceitua negative pledge clause por meia da conduta proibitiva 

de oferecimento de garantias, complementando com o predicado “a não ser que o credor original receba 

semelhante tratamento ou vantagem” (2006, p. 11). Cabe aqui observar que esse conceito acaba por 

misturar duas espécies de cláusula de garantia e segurança: no primeiro caso, tem-se a forma básica ou 

padrão da própria negative pledge clause, na segunda a pari passu conforme será apresentado no 

Capítulo 5.2 deste trabalho. 
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mediante a constituição de uma garantia típica. Há, pois, situações em que bons 

devedores não dispõem de garantias ou poderão elas ser insuficientes, da mesma 

maneira em que os custos de transação poderão impedir ou dificultar a constituição 

delas. Daí a utilização de uma forma atípica, como a negative pledge clause, para 

atender essas espécies de carência, assegurando a manutenção de um ambiente de maior 

segurança, assim como proporcionando certo grau de conforto ao credor que não detém 

ou que não é titular de alguma garantia (1993, p. 269). 

 

Malgrado a negative pledge clause tenha origem nos países cujo sistema jurídico é a 

common law
26

, a observação sobre os tipos de negócio em que ela é mais comum indica 

que a atuação de negociantes nacionais com empresas estrangeiras tem sido um vetor de 

inserção dessa espécie de covenant no cotidiano brasileiro. A cláusula tem sido bastante 

utilizada em negócios que envolvem expressivos volumes de dinheiro, funcionando 

como instrumento contratual de proteção e de segurança do crédito. À primeira vista, 

destacam-se nas operações financeiras provenientes de instituições privadas para com 

seus clientes, sejam eles domésticos ou internacionais. Em outra medida, encontra-se 

nos empréstimos realizados por instituições públicas, como o Banco Mundial, para 

países em dificuldades e que enfrentam crises econômicas e financeiras e que não 

apresentam capacidade para obtenção de crédito segundo os padrões ordinários de 

mercado. Finalmente, tal espécie de cláusulas de garantia e de segurança também se faz 

presente nos contratos de execução de grandes obras de engenharia, normalmente 

alavancados por meio de financiamentos bancários (HOFFMAN, 2008). 

 

De modo geral, a utilização de cláusulas de garantia e de segurança, de garantias 

indiretas ou atípicas, aqui consideradas de modo amplo e sem rigor quanto a sutilezas 

dogmáticas, tem sido mais comum em negócios em que não é possível a constituição de 

alguns das espécies típicas ou atípicas e/ou quando o custo de transação envolvido na 

constituição de modalidades mais rígidas e formais de garantia torna a operação 

                                                 
26

 “Nos últimos anos, o aparecimento destas novas cláusulas contratuais, ditas de garantia e/ou 

segurança, as quais na sua maior parte são mais ou menos resultado espontâneo da prática económica e 

financeira dos países pertencentes ao sistema do Direito anglo-saxónico, em virtude da sua importância 

e adaptação às realidade práticas, larga e rapidamente se difundiram aos países pertencentes aos 

sistema de Direito continental, nomeadamente com a sua aposição sistemática nos contratos de 

empréstimo internacional e nas emissões obrigacionais com colocação internacional.” (DIAS, 2003, p. 

881-882) 
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inviável. As operações do Banco Mundial espelham bem essa realidade. Nestes casos, 

embora existam registros de exceções em que garantias reais foram prestadas, esta não é 

a política do banco. Nesse caso, as garantias típicas são pouco atrativas devido à falta de 

praticidade operacional
27

 e incentivam o uso de garantias atípicas ou de cláusulas de 

garantia e segurança, como a negative pledge clause. (MENEZES CORDEIRO, 2010, 

p. 504 e 506)
28

. Tratando de International Projec Finance, Scott Hoffman é categórico 

ao incluir a negative pledge no âmbito de garantias. O autor evidencia a natureza de 

obrigação de não fazer relativa à constituição de garantia sobre os bens do financiado e 

reconhece que se trata de categoria que sofre alguma limitação por não estabelecer 

vínculos do financiador com os bens do financiado, bem como não impedir a ação de 

terceiros credores. Mesmo pontuando que a característica de garantia indireta torna a 

utilidade da negative pledge limitada, o autor destaca que o descumprimento dela 

confere motivação ao credor para demandar contra do devedor (2008, p. 369). 

 

A aplicação da negative pledge clause faz parte da rotina do mercado financeiro nos 

Estados Unidos da América. O fluxo de negócios entre norte americanos e brasileiros, a 

identidade de cultura empresarial e as semelhanças nas práticas contratuais justificam a 

atenção à experiência estrangeira e um pouco do estudo comparado. Questões práticas 

relacionadas a riscos e expectativa de retornos modulam e dimensionam a aplicação de 

cláusulas restritivas. Segundo Willian W. Bratton, o uso de covenants no mercado 

financeiro estadunidense varia de acordo com a avaliação do perfil do devedor. 

                                                 
27

 Segundo Kate Barth, a função institucional do banco, que se relaciona como sendo a última 

oportunidade de obtenção e fornecimento de crédito a países e instituições que enfrentam períodos de 

dificuldades e de crises fiscais, acabam por moldar e determinar as práticas da instituição com os 

destinatários de seus recursos e negócios financeiros. Garantias materiais são muitas vezes inconvenientes 

e inexequíveis. Então, a busca por segurança jurídica se dá por meio da construção de um regime de salva 

guarda contratual, produzindo o efeito de garantia indireta, baseada na negative pledge clause, buscando 

assegurar a solvência patrimonial do devedor e de manter sua capacidade de pagamento do empréstimo. 

Além do que o estabelecimento de novos credores e a possibilidade de concurso entre eles mostram-se 

inconvenientes e como fatores de elevação do risco, sendo necessário estabelecer limites para as ações 

dos tomadores, a fim de manter a segurança em negócios financeiros que não dispõem de garantias 

materiais ou qualquer outra modalidade de instrumento de segurança contratual (2013, p. 4-5). 
28

 Menezes Cordeiro, outrossim, aponta a utilização da negative pledge clause pelas Agências de Notação 

de Risco, que consideram a utilização da cláusula como fator de segurança e critério para avaliação, bem 

como por entidades públicas, como o já citado Banco Mundial, o Banco Internacional para Reconstrução 

e Desenvolvimento (BIRD) e o Banco Europeu para Reconstrução e Desenvolvimento (BERD), e, por 

instituições privadas, como grandes corporações empresariais, bancos multinacionais, escritórios de 

advocacia internacionais, a International Capital Market Association (ICMA) e a Loan Market 

Association (LMA) (2010, p. 504). 
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Tomadores de empréstimo que se encontram na condição de grau de investimento são 

submetidos a menos obrigações acessórias no momento de formalizar os seus contratos, 

ao passo que investidores dos chamados junk bonds são instados a aceitar a maiores 

constrangimentos, tendo eles que conviver num ambiente jurídico contratual mais rígido 

e repleto de limitações. A intensidade do constrangimento igualmente varia segundo a 

modalidade de negócios, variando de acordo com o risco próprio da operação e do perfil 

do tomador (2006, p. 19). 

 

Relatando pesquisa realizada por Michael Bradley e Michael Roberts no setor 

financeiro privado estadunidense, entre 1993 e 2001, Willian W. Bratton (2006, p. 19) 

destaca a utilização de cláusulas de garantia e segurança em 98% dos contratos de 

empréstimos e em 50% dos chamados junk bonds (2006, p. 20). Especificamente quanto 

à negative pledge clause, com base em trabalho realizado por Sudheer Chava, Praveen 

Kumar e Arthur Warga, Bratton também observa o crescimento de sua utilização no 

mercado financeiro estadunidense, apontando os seguintes resultados: 25,8% no período 

de 1980-1989; 51,2% em 1990-1994; 70,5% em 1995-1999 e 67,4% em 2000-2003 

(2006, p. 21). Com relação a outros tipos de covenants, como restricted payments, debt 

covenant, investment covenant, sale-leaseback, merger covenant e poison put 

observaram-se resultados semelhantes, comprovando a tendência de mudança nas 

estruturas contratuais de garantia e de segurança (BRATTON, 2006, p. 23).  

 

Covenants estão diretamente relacionados à avaliação de risco e classificação das 

operações. Sudheer Chava, Praveen Kumar e Arthur Warga apuraram a relação entre a 

utilização de dividend covenant e rating, demonstrando que a utilização desta 

modalidade de proteção pelas instituições financeiras aumenta na medida em que a 

avaliação do tomador tem piores credenciais. Apenas 5,1% dos clientes classificados 

como AAA tiveram esse tipo de restrições em seus contratos, enquanto que para os AA 

a obrigação apareceu em 13,1%, aos A em 11,7%, aos BAA em 9%, aos BA em 46%, 

ao B em 77,7% e, por fim, aos CAA em 80,7%, destacou Bratton (2006, p. 23). 

Menezes Cordeiro comenta o mesmo fenômeno quando trata dos contratos de 

financiamento internacionais, dizendo que, em negócios dessa espécie, a aposição da 

negative pledge clause é fundamental para que alcancem notação AAA (2010, p. 506). 
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Por sua vez, nas obrigações emitidas por instituições públicas a tendência é semelhante. 

Em negócios firmados entre 1989 e 1996, observa-se declínio nos contratos com 

garantia, passando eles de 24,1% para 12,1%, ao mesmo tempo em que houve aumento 

no uso da negativa pledge clause, estando ela presente em 50,1% e 78,6%, 

respectivamente, nesse mesmo período, conforme dados levantados por Robert Nash, 

Jeffry Netter e Annette Poulsen (2003, p. 219). Essa mesma pesquisa também é citada 

por Bratton para concluir que existe tendência de substituição das garantias tradicionais 

pelo uso de covenants, a partir da década de 1990, no mercado financeiro estadunidense 

(2006, p. 21-22).  

 

Sob a perspectiva do direito brasileiro, os dados estatísticos da experiência internacional 

mostram-se relevantes porque demonstram os efeitos reais da função econômica dos 

covenants e da negative pledge clause, assim como a utilização deles como instrumento 

acessório no regime contratual de garantias contratuais. Práticas semelhantes podem ser 

reproduzidas em operações nacionais, atuando como elemento que favorece o ambiente 

de negócios. Eis a circunstância que atribui relevância aplicativa ao tema enquanto 

objeto de pesquisa, sobretudo no âmbito do mestrado profissional.  

 

A falta de material específico no Brasil apresenta-se como outro fator que evidencia a 

utilidade do estudo da negative pledge clause. Não foram localizados textos específicos 

a respeito do tema publicados em periódicos nacionais, cabendo destaque apenas a dois 

trabalhos desenvolvidos em Portugal, o primeiro há mais de uma década, no qual são 

abordadas as cláusulas de garantia e segurança (DIAS, 2003), e o segundo mais 

específico, ainda que não seja tão profundo na análise (MENEZES CORDEIRO, 2010). 

Há apenas poucos textos que tratam de covenants na literatura jurídica brasileira, os 

quais expõem o tema em linhas gerais e com viés descritivo, sem adentrar em elementos 

dogmáticos e práticos.
29

 Além disso, a exploração do tema e o desenvolvimento do 

                                                 
29

 Ver: BORGES, Luiz Ferreira Xavier. Covenants: Instrumento de Garantia em Project Finance. 

Disponível em:  http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Publicacoes/Consulta

_Expressa/Setor/Mercado_de_Capitais/199906_5.html, acessado em 26.04.2015; MELLO, Fábio Roberto 

Barros. "Garantia" das garantias: Covenants atribuem maior segurança aos negócios favorecendo 

o adimplemento. 2015. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2015-mai-07/fabio-mello-covenants-

favorecem-adimplemento-contratos, acessado em 25.03.2016. 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Publicacoes/Consulta_Expressa/Setor/Mercado_de_Capitais/199906_5.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Publicacoes/Consulta_Expressa/Setor/Mercado_de_Capitais/199906_5.html
http://www.conjur.com.br/2015-mai-07/fabio-mello-covenants-favorecem-adimplemento-contratos
http://www.conjur.com.br/2015-mai-07/fabio-mello-covenants-favorecem-adimplemento-contratos
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objeto da pesquisa, à luz de questões e de problemas nacionais, mostram-se pertinentes 

para a expansão do conhecimento sobre a matéria e para o incremento de modelos que 

podem ser utilizados em situações reais. Com isso, espera-se satisfazer a necessidade de 

limitação e de redução dos custos de transação
30

 na formulação de contratos 

convergentes ao adimplemento e que se propõem a conferir segurança aos negociantes, 

mesmo sem a existência de algum tipo de garantia formal. 

 

Essa perspectiva relaciona a negative pledge clause às ideias de contract design 

(TRIANTIS e SCOTT, 2005, 2006) Permite-se, pois, que a relação negocial seja 

pensada desde antes do início da execução e até a conclusão do contrato, aumentando a 

eficiência dos incentivos (TRIANTIS e SCOTT, 2005, p. 9). O estudo e o conhecimento 

das espécies de formulação desse covenant negativo permitem a diminuição dos custos 

de transação na fase de formação do contrato, ao mesmo tempo que os efeitos da 

cláusula de garantia e segurança contribuem na redução dos custos de execução 

(TRIANTIS e SCOTT, 2006, p. 822-839). Favorece a agilidade no desenvolvimento de 

instrumentos contratuais que busquem prevenir as consequências do inadimplemento da 

obrigação principal, mediante o estabelecimento de obrigações que agem antes da 

própria execução da avença ou ao longo dela. Quanto maior for a quantidade de 

informações presentes no contrato, menor será o espaço para que lacunas sejam 

preenchidas pelo Poder Judiciário quando de eventual execução ou discussão judicial, 

reduzindo incerteza e aumentando a segurança quanto ao resultado de litígios e 

controvérsias (TRIANTIS e SCOTT, 2006, p. 856-860). Consequentemente, contratos 

elaborados sob essa ótica podem, ainda, funcionar como fontes de motivação para fiel 

cumprimento da avença, já que os efeitos e as consequências de eventual 

inadimplemento terão sido antevistos e dimensionados.  

 

                                                 
30

 “A Teoria dos Custos de Transação aceita a ideia de que as pessoas calculam e tentam racionalmente 

maximizar seus retornos em um mundo de escassez. Contudo, complementa o quadro alertando para a 

limitação da racionalidade humana, a prevalência da incerteza e a amplitude do oportunismo das 

interações sociais. Com isso, constrói-se um sentido interessante para uma análise funcional do Direito: 

o Direito pode ser encarado não apenas na sua dimensão distributiva – suum cuique tribuere, para 

ficarmos com a expressão clássica de Digesto -, mas ao alocar custos, riscos e ônus, pode também ser 

visto como ferramenta para facilitação da coordenação humana, do desenvolvimento econômico e, em 

uma expressão, de redução dos custos de transação.” (SALAMA, 2014, p. 336) 
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A exploração do tema e a construção do problema de pesquisa se justificam nesse 

cenário prático que se apresenta ansioso por alternativas à incompletude do regime de 

garantias e por novas soluções obrigacionais que contribuam para o sucesso dos 

negócios. A negative pledge clause, por sua vez, é um instrumento jurídico capaz de 

preencher essa lacuna e atender tal espécie de expectativa. Cuida-se de espécie de 

estrutura contratual, cuja utilização no mercado financeiro e nas relações contratuais 

internacionais com a função econômica de garantia vem crescendo ao longo das últimas 

décadas e gerando resultados bastante satisfatórios, como demonstrado acima. Há 

razões para acreditar que por aqui também será possível colher bons frutos.  

 

Covenants e cláusulas de garantia e de segurança representam temas que se relacionam 

com as garantias típicas ou atípicas, sejam elas subsidiárias ou autônomas. Daí a 

construção de questões que endereçam a utilização da negative pledge clause como 

instrumento complementar no regime de garantias contratuais, podendo inclusive 

resultar em alternativa apta e eficaz na satisfação dos interesses do credor. O mesmo 

pode-se se dizer na busca de segurança jurídica contratual decorrente do reforço das 

garantias. Mais do que uma categoria que apresenta tipicidade social e econômica, a 

pretensão de encontrar respostas a essas questões pode contribuir, ainda que de modo 

sumário e perfunctório, na organização dogmática do objeto de pesquisa e na 

apresentação deles à comunidade jurídica brasileira.  

 

3. Metodologia de pesquisa e plano organizacional do trabalho 

A metodologia de trabalho foi baseada na revisão bibliográfica de dois tipos de texto: 

artigos científicos específicos e doutrina jurídica. Com relação aos covenants e à 

negative pledge clause, a pesquisa foi baseada em escritos específicos. Por se tratar de 

temas ainda pouco explorados no Brasil, privilegiou-se a literatura estrangeira, 

principalmente artigos sobre características técnicas e aplicação prática, disponíveis em 

bases de dados acadêmicas
31

, com acesso por meio da rede mundial de computadores. 

Em caráter subsidiário, foram utilizados livros e manuais de teoria geral e assuntos 

                                                 
31

 SSRN (ssrn.com), JSTOR (www.jstor.org), HeinOnline (www.home.heinonline.org), DEDALUS 

(www.dedalus.usp.br), NDLTD (www.ndltd.org), Open Acess Theses and Dissertations (www.oatd.org), 

Interlibrary Loan (WWW.loc.gov/rr/loan/), Biblioteca do Senado Federal (www12.senado.leg.br). 

http://www.jstor.org/
http://www.home.heinonline.org/
http://www.dedalus.usp.br/
http://www.ndltd.org/
http://www.oatd.org/
http://www.loc.gov/rr/loan/
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correlatos que encontram relação com o tema.
32

 Por sua vez, no que concerne à análise e 

crítica dos princípios que fundamentam o tema, a investigação foi baseada em doutrina, 

a qual serviu de suporte para o enquadramento de institutos oriundos da common law 

em modelos contratuais desenvolvidas sob o regime da civil law. A apreciação de 

situações práticas foi realizada com dados, resultados de pesquisas, modelos de 

cláusulas padronizadas e julgados de casos reais constantes dos próprios textos 

selecionados, o que se mostrou adequado e suficiente para responder o problema de 

pesquisa, sem a pretensão de esgotar o assunto. O propósito foi conciliar o 

conhecimento empírico, presente nos textos elaborados por profissionais, com a 

estrutura conceitual e dogmática própria dos trabalhos de acadêmicos. O trabalho foi 

concebido com a preocupação de identificar situação jurídica relevante, de formular e 

de responder um problema de pesquisa com viés prático, produzindo conclusão 

propositiva, o que corresponde à finalidade do mestrado profissional. O formato é o de 

dissertação. 

 

O presente trabalho foi dividido em quatro etapas: introdução, duas partes de 

desenvolvimento e conclusão. A primeira se destina a apresentar o objeto, inserir os 

conceitos, expor os dados gerais da pesquisa e contextualizar o problema. A evolução 

do tema é sucintamente apresentada a partir de suas premissas gerais até o ponto em que 

obrigações e garantias se aproximam e passam a integrar o mesmo sistema de tutela 

contratual. O caminho tem início a partir das características gerais do negócio jurídico. 

Passa pela responsabilidade patrimonial, pelas garantias típicas e atípicas, subsidiárias e 

autônomas e pela crise proveniente das situações em que esses institutos não se 

mostram efetivos para assegurar o adimplemento. Tangencia o problema da proteção do 

crédito como preocupação geral dos mercados. E encerra destacando as práticas 

provenientes da common law, como a estruturação de obrigações por meio de 

covenants, focando-se na figura da negative pledge clause. As justificativas e as 

considerações metodológicas encerram o introito. 

 

                                                 
32

 Ao longo do texto, as referências bibliográficas, em descrição direta ou indireta, foram citadas 

observando-se dois critérios: aquelas que têm relação direta com a ideia ou com o conteúdo da frase ou do 

parágrafo estão no corpo do texto, segundo o padrão atual da ABNT; aquelas outras cuja vinculação é 

apenas é reflexa, conceitual, explicativa ou exemplificativa, seguem em notas de rodapé. 
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A Parte I começa com as características gerais dos covenants enquanto gênero, avança à 

espécie das cláusulas de garantia e de segurança e termina, chegando à figura da 

negative pledge clause. As modalidades geral e específica são apresentadas de modo a 

facilitar a compreensão e a adequação de suas nuances e efeitos fora de seu sistema 

jurídico de origem, no caso a civil law. Esse caminho foi percorrido com apoio do 

conhecimento erigido sobre a rubrica de cláusulas de garantia e segurança. O foco dessa 

exposição está em questões direcionadas aos detalhes conceituais e práticos dessas 

categorias jurídicas obrigacionais. A demonstração da finalidade, do enquadramento 

econômico, dos gêneros e das espécies de cada uma delas, assim como das 

idiossincrasias metodológicas, teve o propósito de estudar e apresentar a negative 

pledge clause em todas as suas peculiaridades. Complementando a exposição, foram 

apresentados comentários sobre a função econômica que ela exerce nos negócios e 

notas a respeito da utilização desta espécie de covenant negativo como reforço do 

regime de garantias contratuais.  

 

A Parte II é dedicada à negative pledge clause em espécie, ao enquadramento jurídico, 

aos efeitos, às consequências da cláusula sob a perspectiva e conceitos construídos em 

regime da civil law. O foco de análise está na utilização desta espécie de covenant como 

instrumento contratual acessório das garantias contratuais típicas ou atípicas. Sutilezas 

próprias das garantias e das obrigações são abordadas com a finalidade de expor as 

peculiaridades que definem essas duas categorias jurídicas. A estrutura e a natureza 

jurídica são examinadas mediante olhar sob os elementos de poder e dever que formam 

a relação jurídica, passando pelo debitum e pela obligatio enquanto essência da 

obrigação, pelos princípios norteadores e pelo processo caracterizado no nascimento, no 

desenvolvimento e no adimplemento da negative pledge clause. Os efeitos e a eficácia 

da cláusula foram sopesado com apoio na teoria dos planos do negócio jurídico e sob a 

perspectiva do credor e de terceiros. Como consequência prévia do inadimplemento, o 

estudo se direciona à tutela inibitória e à governança corporativa com instrumento de 

mitigação de riscos. Quanto às implicações posteriores ao inadimplemento, foram 

ponderados os aspectos repressivos que advém desse covenant, tanto com base nos 

interesses do beneficiário da obrigação como daqueles que podem ser afetados. A 

execução específica da obrigação acessória, o vencimento antecipado da principal e os 
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prejuízos provenientes do inadimplemento são tratados individualmente, buscando 

fornecer elementos para aplicação da cláusula. 

 

Na parte final são apresentadas as principais conclusões decorrentes deste trabalho. 
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PARTE I 

4. Covenants 

4.1. Finalidade 

Os covenants são pactos acessórias que têm a finalidade de oferecer proteção por meio 

de instrumentos contratuais de controle (BRATTON, 2006, p. 9). Resguarda-se, pois, 

um conjunto de condutas que sabidamente comprometem a execução de obrigações 

contratuais e, consequentemente, o negócio amplamente considerado. Eles são muito 

presentes em estruturas contratuais em que existe grande preocupação com a defesa do 

crédito (BRATTON, 2006). Os contratos financeiros em geral e os contratos de projetc 

finance representam os tipos de contratos em que sua utilização tem sido mais comum. 

São negócios que, normalmente, envolvem grandes volumes de recursos e o equilíbrio 

entre obrigação, risco e garantia não ficam concentrados apenas em um instrumento que 

assegure o cumprimento das obrigações. Mais do que as garantias contratuais típicas, 

operações dessa natureza exigem a construção de um conjunto de obrigações acessórias 

que permitam ao credor a segurança de que o devedor cumprirá os compromissos 

assumidos. Daí porque também podem ser chamados de cláusulas de garantia e 

segurança (MENEZES LEITÃO, 2012; DIAS, 2003). 

 

Nesse contexto, os covenants aparecem como um instrumento de garantia bastante 

prático e flexível, especialmente se comparado com modelos típicos, como a hipoteca. 

Com base no mercado financeiro dos Estados Unidos da América, Willian W. Bratton 

observa três questões fundamentais que se relacionam diretamente com o uso de 

covenants. A primeira diz respeito à relação que existe entre a prática contratual e o 

risco que naturalmente emerge dela. Surge daí o incentivo para que os fatores de 

dificuldade sejam externalizados e considerados ao longo da formação do contrato, 

passando o credor a exigir que o devedor mantenha conduta econômica e financeira 

responsável, assim como evite algumas práticas que a experiência vem demonstrando 

constituir fatores determinantes para o surgimento de futuros problemas de solvência. 

Esses constrangimentos contratuais atuam como elementos de diminuição do risco. A 

segunda observação se relaciona com o conjunto de incertezas que são próprias das 

atividades econômicas, variando o nível de proteção com o contexto em que o negócio 

está sendo formalizado, as pessoas e entidades envolvidas e a reputação que cada uma 
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delas apresenta. A ampliação do mercado de crédito, explica o autor, aumenta a 

necessidade de o credor constituir posição de monitoramento em relação ao 

comportamento do devedor para melhor controlar o risco. O estabelecimento de um 

conjunto de obrigações contratuais que atuem antes da situação que determina o 

inadimplemento foi a forma encontrada de tornar essa prática viável e ao mesmo tempo 

eficaz. A terceira e última questão levantada por Bratton como fundamental ao uso de 

covenants na prática contratual tem relação com o fato de que ninguém sabe dizer com 

certeza como seria um ótimo contrato. A observação não se relaciona propriamente com 

a habilidade dos profissionais jurídicos em redigir cláusulas contratuais com base em 

experiências já vivenciadas e que serviram de aprendizado. O ponto destacado pelo 

autor está no desafio de se encontrar o meio termo entre o interesse do devedor de se 

manter o mais livre possível para o desempenho de suas atividades e a pretensão do 

credor de promover a formação de vínculos negociais que lhe atribuam segurança. Os 

covenants, nesse cenário, atuam como mecanismo auxiliar ao encontro e à satisfação 

dos interesses de todos os envolvidos (2006, p. 5). 

 

Da finalidade que desempenham na relação contratual, pode-se dizer os covenants são 

desenvolvidos, visando assegurar o adimplemento por meio de compromissos de 

informação, de performance e de proteção. Os primeiros se destinam a constituir 

posição de monitoração do credor frente às atividades do credor. Os segundos têm a 

finalidade de conduzir as atividades do devedor num sentido favorável ao 

adimplemento do negócio firmado com o credor. E os terceiros buscam assegurar a 

manutenção da situação econômica e jurídica considerada no momento da formação da 

relação negocial.
33

 

                                                 
33

 Sob o ponto de vista das operações de Project Finance, Scott Hoffman diz que os covenants são 

desenvolvido com propósitos relacionados a controle e a gestão negocial. O primeiro é informacional e 

visa assegurar o monitoramento das atividades do devedor, mediante obrigações de fornecer boletins 

periódicos relacionadas ao projeto, de reportar notícias relacionadas a entidades governamentais que 

possam gerar algum tipo de reflexo no negócio e de comunicar problemas com fornecedores e demais 

agentes com os quais a empresa financiada tenha algum tipo de dependência para a complementação das 

atividades. O segundo se relacionada com a ideia de performance, atuando para assegurar que as 

empresas responsáveis pelo projeto executem suas atividades de modo que as obrigações técnicas e 

econômicas estejam de acordo com os fluxos e previsões financeiras. O terceiro é garantir que o 

financiador mantenha posição de vantagem e de prontidão diante de potenciais problemas, sejam eles 

políticos, financeiros, contratuais ou técnicos, finalidade associada a informação e performance. O quarto 

propósito é o proteção dos credores detentores de garantias contratuais, o que é feito mediante o 

estabelecimento de covenants relacionados à execução de obras de acordo com o cronograma e com o 
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4.2. Enquadramento econômico 

O propósito de segurança e controle atribui aos covenants importante função 

relacionada à correlação entre nível de exposição e/ou de proteção e risco. O 

implemento desse objeto é obtido por meio do estabelecimento de condições que 

assegurem o cumprimento da obrigação principal e que atuem como instrumento de 

garantia. De modo geral, todo o conjunto de obrigações acessórias pode ser construído 

para preservar a situação patrimonial do devedor ao longo de toda relação contratual. 

São, pois, covenants direcionados aos custos com o serviço da dívida
34

, cujo ponto em 

comum é o fato de agirem sobre o patrimônio do devedor, buscando mantê-lo no 

mesmo padrão quantitativo e qualitativo. Recebem as seguintes denominações: claim 

dilution, asset withdrawal, underinvestment, asset substitution e risky investment. 

 

Claim dilution corresponde à obrigação de manutenção de patrimônio econômico capaz 

de fazer frente às dívidas e às obrigações assumidas pelo devedor. Está associada ao 

impacto negativo de sucessivos e subsequentes empréstimos em dívidas anteriores, 

pondera Bratton (2006, p. 6). O propósito dessa espécie de covenant é limitar o 

endividamento do devedor, a fim de que novas obrigações não retirem o valor e o 

respaldo econômico sob o qual se ampara o primeiro negócio. Sabe-se que devedores 

envolvidos na execução de projetos ou de novos empreendimentos têm incentivos 

práticos e operacionais para continuar tomando empréstimos no mercado, a restrição 

atua como incentivo contrário, induzindo boas práticas de gestão, racionalidade 

administrativa e gerencial e, principalmente, o melhor aproveitamento dos recursos 

decorrentes do negócio. Em contrapartida, a inserção da claim dilution pode resultar em 

melhores taxas de juros, pois importa em diminuição do risco assumido pelo credor. 

 

Underinvestment e asset withdrawal andam juntas e expressam a mesma significação 

econômica ao credor: preservação das condições de solvência do devedor que foram 

levadas em conta no momento em que a negociação primitiva foi finalizada. Cuidam-se 

                                                                                                                                               
orçamento previsto, ao cumprimento de níveis determinados de performance, à operação seguindo 

padrões de conduta pré-determinados, ao compromisso de que os contratos serão integralmente 

cumpridos, que não serão encerrados antes de concluídas todas as obrigações e que serão executados 

segundo orçamentos aprovados pelo credor. (2008, p. 339-340). 
34

 Tradução livre da expressão agency cost of debt. 
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de covenants que proíbem a venda de bens ou a práticas de atos de alienação de 

patrimônio que resultem diminuição do valor da devedora, mediante a conversão de 

bens da empresa em favor de recursos financeiros destinados aos sócios e acionistas. 

Durante o tempo de execução da relação contratual, é importante para o credor que o 

patrimônio do devedor não sofra grandes alterações em suas condições, pois variações 

negativas são fatores de elevação da incerteza, sobretudo de que as obrigações não serão 

adimplidas tais quais firmadas. Conforme observa Bratton, covenants que bloqueiam o 

pagamento de dividendos ou a distribuição de lucros não conferem outra alternativa que 

não o reinvestimento do produto de alienações, mantendo ou até mesmo melhorando a 

condição de solvência da devedora e melhorando a posição do credor (2006, p. 7). 

Igualmente atua positivamente em favor do devedor no que concerne aos custo do 

empréstimo. 

 

Asset substitution e risky investment representam outros tipos de covenants 

desenvolvidos com propósito econômico. Aqui o foco está no problema relacionado à 

substituição de patrimônio de qualidade por outros não tão bem avaliados ou 

valorizados. Importa avanço à concepção do underinvestment e asset withdrawal, vez 

que tem foco nos riscos decorrentes de novos investimentos por meio da utilização de 

patrimônio próprio. Esta modalidade de obrigação acessória sugere a necessidade do 

credor em forçar o devedor a fazer apenas investimentos que resultem benefício para os 

interesses do próprio credor (BRATTON, 2006, p. 8). 

 

Essas três categorias de covenants atuam, primordialmente, no endividamento e nos 

fatores de dificuldade econômica do devedor. Da experiência empírica do autor, tem-se 

que grandes problemas de cumprimento, que acabam ensejando insolvência, de 

processos de recuperação judicial e de falência, retiram o valor das empresas devedoras, 

comprometendo a satisfação de obrigações. São os chamados custos com o serviço da 

dívida, o que significa o ônus das dificuldades financeiras. A aplicação de covenants 

com essa finalidade de proteção garante que a posição do credor se torne mais segura, 

pois age criando condições para que a devedora tenha melhor condição econômica ou 

constitua recursos financeiros para adimplir a obrigação (BRATTON, 2006, p. 8). 
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Semelhante efeito se observa nos contratos de Project Finance
35

, na medida em que 

também pode ser considerado negócio com características financeiras (HOFFMAN, 

2008, p. 4). Enquanto que nas operações financeiras típicas os covenants são 

estruturados para preservar solvência do devedor, nos grandes contratos de engenharia a 

finalidade é assegurar que a empresa executante não sofrerá problemas de liquidez que 

inviabilizem a execução da obra, segundo projeto e cronogramas originais. Em ambos 

os casos há finalidade de proteção. O ponto em comum está na tentativa de regular o 

comportamento do devedor em relação aos recursos econômicos e ao fluxo financeiro 

(HOFFMAN, 2008, p. 339), incentivando condutas convergentes ao adimplemento. 

 

4.3. Espécies de covenants 

De modo geral, a Bratton divide os covenants em duas categorias amplas: afirmativos e 

negativos (2006, p. 9). Sob a perspectiva de cada uma delas, desenvolveu-se um grande 

conjunto de obrigações acessórias como elementos contratuais de segurança e de 

controle. Os covenants afirmativos representam condutas positivas no sentido 

estabelecer deveres relacionados à conformidade da atuação do devedor com os 

propósitos e as circunstâncias consideradas para o fechando do negócio. O credor espera 

que o devedor mantenha conduta positiva durante o tempo em que estiver se valendo do 

capital para o exercício de suas atividades. Então, as obrigações afirmativas se 

relacionam com a transmissão de informações econômicas e financeiras que permitam 

ao credor visualizar e monitorar as condições de solvência do devedor e/ou 

cumprimento da legislação de regência da atividade, especial trabalhista e fiscal, as 

quais podem gerar passivos muitas vezes ocultos e créditos privilegiados. Já os 

covenants negativos atuam no sentido de, efetivamente, influenciar no comportamento 

do devedor, limitando condutas que comprometam o negócio e que protejam o interesse 

do credor, como a constituição de novas dívidas ou garantias, pagamento de lucros aos 

acionistas antes de liquidadas todas as obrigações e assim por diante. 

 

                                                 
35

 Refere-se, em caráter geral, a financiamento de projetos. Scott Hoffman diz que a expressão é 

normalmente utilizada para designar estruturas por meio das qual dívida, capital e crédito são combinados 

para construção e operação de grandes obras, ou ainda refinanciamento de equipamentos industriais, nos 

mais o fluxo financeiro, ou parte dele, é gerado pelo próprio empreendimento (2008, p. 4). 
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4.3.1. Covenants afirmativos em espécie 

Covenants afirmativos, por sua vez, caracterizam obrigações de fazer.
36

 São condutas 

informacionais positivas que evidenciam o cumprimento de um conjunto de deveres, 

direta ou indiretamente, relacionados com a obrigação principal. Igualmente cumprem a 

função de controle e, subsidiariamente, de segurança. Porém, o foco está na observância 

de cumprimento das pequenas obrigações que comunicam o desempenho satisfatório do 

cerne do negócio. Tal característica enseja aplicabilidade prática em operações cuja 

obrigação principal também estiver relacionada com deveres positivos, como execução 

de projetos e grandes obras de engenharia. Por isso, são comumente utilizadas em 

Project Finance, onde o financiador e o contratante têm interesse em acompanhar a 

atuação da contratada. Segundo Scott L. Hofmann, nesta modalidade de contrato, os 

deveres e as obrigações são desenvolvidos para permitir o controle e a relação das 

atividades relacionadas ao projeto (2008, p. 339-340). São exemplos de covenants 

afirmativos: reports on project contruction and completion, reports on projetc 

operation, notice of certain events, maintenance existence, maintain interest in projetc, 

pay taxes, compliance with law, maintenance of properties, environmental compliance, 

insurance and insurance proceeds, performance of projects documents dentre outros 

(HOFFMAN, 2008, p. 340-344). 

 

A reports on project contruction and completion, a reports on projetc operation e a 

notice of certain events são espécies de obrigações acessórias que se relacionam 

diretamente com práticas profissionais de exercício e desenvolvimento do projeto. 

Referem-se, direta ou indiretamente, à comunicação de execução de arte ou ofício 

segundo planejado e concebido para viabilizar o resultado final almejado. Os reportes 

devem conter detalhes sobre peculiaridades da construção, do projeto e problemas 

surgidos ao longo dos trabalhos. 

                                                 
36

 “Nas obrigações de fazer, a prestação consiste num ato do devedor, ou num serviço deste. Qualquer 

forma de atividade humana, lícita e possível, pode constituir objeto da obrigação. Os atos ou serviços, 

que se compreendem nas obrigações de fazer se apresentam sob as mais diversas roupagens: trabalhos 

manuais, intelectuais, científicos e artísticos. Mas, não apenas os serviços que se objetivam nas 

obrigações de fazer. O mesmo ocorre no tocante a certos atos, que traduzem alguma vantagem ao 

credor, posto que não encerram execução de qualquer trabalho pelo devedor, ou não se classificam 

como trabalho, tais como a promessa de recompensa, a obrigação de quitar, a de locar um imóvel, de 

prestar fiança, a de reforçar uma garantia, a de formar sociedade, a de renunciar certa herança, a de 

sujeitar-se ao juízo arbitral, a de obter fato de terceiros, e muitas outras.” (MONTEIRO, Washington 

de. Curso de Direito Civil: Direito das Obrigações. 1a. Parte, 1999, p. 88) 
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A maintenance existence, a maintenance interest in projetc e a maintenance of 

properties visam obrigar a contratada a manter sua existência enquanto entidade 

econômica dotada de condições técnicas e econômicas para levar o projeto adiante e 

concluí-lo. Relaciona-se com a preservação de condições jurídicas, como constituição 

formal, titularidade de autorizações públicas para funcionar e adequação às exigência 

decorrentes de órgão de classe e entidades regulatórias. Concernente ao interesse, este 

diz respeito à preservação e à destinação de equipamento, equipe técnica e foco no 

projeto, sem a possibilidade de desvio de funções ou assunção de obrigações ou 

negócios paralelos. 

 

Pay taxes, compliance with law e environmental compliance dizem respeito a 

obrigações positivas que visam evitar problemas que impeçam a execução do projeto. O 

inadimplemento de obrigações tributárias, trabalhistas, ambientais e legais, de modo 

geral, trazem consigo a possibilidade de ações estatais que comprometam a condição de 

trabalho da executante da obra, ante o risco de penhora e execução de bens empregados 

na atividade e a perda de credenciais positivas, como inexistência de débitos, ou o 

recebimento de negativas, como ordens proibitivas. 

 

Insurance and insurance proceeds estabelecem obrigações relacionadas à contratação 

seguros e têm o propósito de atribuir a segurança de que problemas e imprevistos não 

paralisarão ou obstruirão, total ou parcialmente, a execução do contrato. Derivam das 

incertezas que são próprias das obras de engenharia e de todo conjunto de situações que 

podem interferir no desempenho da atividade. Este tipo de covenant também se 

relaciona com equilíbrio econômico e tem a finalidade de assegurar que despesas 

extraordinárias e não constantes do plano executivo inviabilizem a conclusão do 

contrato. 

 

Há outros tipos de covenants positivos. Como eles se distanciam do cerne deste 

trabalho, registra-se somente essas modalidades descritas acima. Para maiores detalhes 

e a lista completa, recomenda-se a obra de Scott L. Hoffman (2008, p. 339-356). Do 

ponto de vista conceitual e dogmático, vale destacar sua existência, os elementos sob os 
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quais são constituídos e, principalmente, a atuação ex ante, que representa o âmago do 

instituto. 

 

4.3.2. Covenants negativos em espécie 

Covenants negativos representam obrigações de não fazer.
37

 São constituídos por 

interesse do credor para estabelecer restrições de conduta ao devedor. Justificam-se e 

têm a finalidade de assegurar a manutenção das condições favoráveis à satisfação da 

obrigação principal. São bastante comuns em operações financeiras, na qual o credor 

tem todo o interesse de que o devedor, além do pagamento dos juros, mantenha 

condições econômicas e financeiras positivas durante o período de execução do 

contrato, sobretudo para viabilizar a restituição do capital mutuado. As principais 

modalidades são restriction on debt, restriction on prior claims, restriction on dividends 

and other payments to shareholder, restriction on mergers and sales of assets, 

restriction on investments e early warning covenants. 

 

A restriction on debt corresponde à proteção contra diluição patrimonial por meio da 

limitação ou da proibição de constituição de novas dívidas. Destina-se, num primeiro 

momento, a empréstimos de longo prazo ou a obrigações que se prolongam no tempo, 

criando ambiente favorável para que o patrimônio do devedor não seja consumido pelos 

custos dessas obrigações. Concorrem com obrigações anteriores, importando 

diminuição da condição econômica de solvência do devedor, geralmente acompanhando 

a regulação de dívidas de curto e médio prazo. A intenção não é limitar as atividades do 

devedor, apenas impedir que irresponsabilidade financeira retire a segurança do credor. 

Variações mais sofisticadas desta espécie de covenant podem se dirigir à proibição de 

empréstimos entre matriz e filiais, empresas de um mesmo grupo econômico, partes 

relacionadas ou até mesmo entre holdings e suas subsidiárias (BRATTON, 2006, p. 9-

10). 
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 Segundo Washington de Barros Monteiro: “A obrigação de não fazer apresenta-se assim sob as 

formas mais diversas: obrigação de abster-se, obrigação de sofrer , obrigação de tolerar ou de suportar 

atividade alheia e obrigação de não dar.” (1999, p. 104) No mesmo sentido, Caio Mário da Silva 

Pereira: “Obrigação de não–fazer é a negativa típica. O devedor obriga-se a uma abstenção, 

conservando-se em uma situação omissiva. A sua prestação é non facere, seja mediante uma 

contraprestação, seja independente dela. (1990, p. 46) 
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A restriction on prior claims constitui restrição à oferta de garantias a novos 

empréstimos ou negócios.
38

 O objeto é manter o patrimônio do devedor livre e 

desembaraçado para a hipótese de ser necessário executar contratos e obrigações 

anteriores. Representa nível de liberdade contratual um pouco maior do que na 

restrictions on debt. A limitação não se relaciona a novas obrigações propriamente 

ditas, não impedindo novas dividas, apenas restringe a oferta de garantias físicas a esses 

novos contratos. Construção amparada na garantia geral, na prioridade já estabelecida e 

na solvência decorrente da força econômica do patrimônio existente ao tempo do 

negócio. Igualmente tem o efeito econômico de impedir a diluição patrimonial 

(BRATTON, 2006, p. 10-11). 

 

A restriction on dividends and other payments to shareholders impõe restrição direta à 

transferência de patrimônio da companhia devedora para seus acionistas. Direciona-se a 

todas as espécies de atos negociais e societários que possam significar a diminuição dos 

bens da empresa e o aumento da riqueza dos sócios. A figura mais comum é a proibição 

de distribuição de lucros ou do pagamento de dividendos. Pode também revestir-se em 

outras modalidades cuja transferência se apresente como resultado reflexo da operação, 

como empréstimos entre a companhia e seus acionistas, a constituição de garantias com 

bens de um em favor do outro. Preservar o patrimônio do devedor e proteger o credor 

contra o desinvestimento. Este tipo de covenant também coloca o interesse do credor 

em posição privilegiada em relação ao dos sócios, ao mesmo tempo que serve de 

limitador a possíveis conflitos entre os interesses dos sócios de receber valores e da 

própria companhia de cumprir contratos e manter-se adimplente com as obrigações 

assumidas (BRATTON, 2006, p. 12-13). 

 

A restriction on mergers and sales of assets estabelece proibição direcionada contra 

operações de fusões de empresas que envolvam a devedora ou a venda de bens 

constantes de seu ativo fixo. Mais do que a preservação patrimonial, este covenant 

direciona-se à própria existência da devedora, seja quanto a sua constituição jurídica de 

devedora, seja com relação à posição de agente econômico que se constitui num 

conjunto organizado de bens e destinado a uma finalidade empresarial. O nível de 
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 Cuida-se de covenant que apresenta a mesma estrutura obrigacional da forma básica ou padrão da 

negative pledge clause, a qual será apresentada com mais detalhes no Capítulo 9.5.1. 
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restrição pode ser modulado de modo a não impedir o exercício da finalidade social da 

devedora, apresentando-se em obrigações mais restritas ou mais amplas, assim como até 

proibições absolutas, a depender da natureza e do comprometimento necessário para a 

solvência do negócio principal (BRATTON, 2006, p. 13-14). 

 

A restriction on investments equivale à proibição que se relaciona com os riscos 

decorrentes de investimentos especulativos e com a possível perda de foco nas 

atividades alavancadas com empréstimos assegurados em estruturas de covenants. 

Credores fazem análise de risco baseado no mercado determinante do devedor e na 

expertise dele em desenvolver suas atividades e de enfrentar situações de dificuldade. 

Consequentemente, não se espera nem parece confortável aos interesses do credor que o 

devedor derive recursos para operações não consideradas no momento da formalização 

do negócio. A restrição de investimento também serve para manter o fluxo de caixa 

livre e em condições para ser direcionado ao pagamento de dívidas. Investimentos, 

ainda que bastante promissores e com alta promessa de retorno, podem significar 

obrigações periódicas de desembolso, concorrendo com o negócio assegurado, ou gerar 

dificuldades financeiras, aumento do risco do credor. O propósito secundário desta 

espécie de restrição também encontra relação em preocupações relacionadas a 

desinvestimentos, diluição patrimonial, perda de capacidade econômica e assim por 

diante, pois pode significar medida alternativa para burlar outros tipos de covenants 

negativos (BRATTON, 2006, p. 13-14). 

 

A early warning covenants caracteriza-se na obrigação de não permitir que a relação 

entre patrimônio e dívida atinja determinado nível, que segundo o arbítrio do credor 

pode comprometer a satisfação da obrigação. Pode também estar relacionado ao fluxo 

de caixa ou a outros indicadores econômicos e financeiros. O efeito reflexo dessa 

modalidade de obrigação é a manutenção da condição de solvência do devedor. Importa 

constituição de incentivos a práticas de gestão que protejam o devedor de situações de 

dificuldade. A proteção do credor, por sua vez, advém da inexistência de situações que 

justifiquem pleitos do devedor de renegociação ou de renúncia de direitos ou de 

vantagens contratuais, como incidência de cláusula penal ou vencimento antecipado da 

dívida (MITCHELL, 1986, p. 157; BRATTON, 2006, p. 14). Pela própria essência da 
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obrigação e a finalidade por ela perseguida, pode ser estabelecida mediante obrigação 

positiva. 

 

Em linhas gerais, os covenants evidenciam o ponto de equilíbrio econômico do negócio. 

A negociação e a elaboração das obrigações acessórias levam em conta o contexto e o 

ambiente negocial, as partes envolvidas, o preço e o risco. A intensidade e o tipo de 

obrigação acessória que integram a relação contratual, sejam elas positivas ou negativas, 

indicam a expectativa e a probabilidade de inadimplemento. Nesse ambiente, é natural 

que mais obrigações negativas e proibições indiquem mais risco. Na linha defendida por 

Robert Nash, Jeffrey Netter e Annette Poulson, o uso de covenants restritivos tem maior 

relação com a possibilidade de inadimplemento da obrigação decorrente de crise 

financeira (2003, p. 202). 

 

5. Cláusulas de garantia e de segurança 

5.1. Generalidades 

As cláusulas de garantia e de segurança representam adaptação do direito contratual às 

dificuldades e às novas demandas dos tempos atuais. São espécie de covenants que 

desempenham finalidade de segurança. Têm origem nos países pertencentes ao sistema 

da common law e se mostram presentes em relações negociais de países e companhias 

constituídas e estabelecidas sob o regramento da civil law. Resultam da sofisticação e da 

complexidade próprias das operações de Project Finance, dos negócios econômicos e 

financeiros, assim como da difusão das práticas mercantis no mercado internacional. 

Materializam-se em diversas formas, sendo mais comuns e importantes a negative 

pledge, a pari pasu e a cross defalt (DIAS, 2003, p. 881-883). (MENEZES LEITÃO, 

2012, p. 324) 

 

A busca por praticidade e segurança jurídica é a principal razão que levou ao 

surgimento e ao desenvolvimento das cláusulas de garantia e segurança. As garantias 

contratuais  demandam certo nível de complexidade para constituição, ensejam custos 

de formalização e de registro no casos daquelas de natureza real, ao mesmo tempo em 

que podem não ser completamente efetivas, especialmente quando o negócio envolve 

pessoas e objetos em países distintos. Havia necessidade de formalizar negócios com 
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segurança e reduzidos custos de transação. Desse ambiente lacunoso advém a 

estruturação de cláusulas contratuais que assegurem e resguardem os interesses do 

credor, sem a necessidade absoluta de impor ao devedor o ônus e o custo de oferecer 

garantia real. De certo modo, o ambiente em que surgem figuras como a negative 

pledge, a pari pasu e a cross defalt guarda alguma semelhança com aquele em que se 

desenvolveu garantias autônomas como a stand-by letter of credit, pagável upon simple 

demand, e a comercial letter of credit (GALBETTI e VANZELLA, 2011, p. 55-56).  

 

A estruturação de negócios baseados na ideia de que a garantia deve estar sempre 

presente entre as figuras do credor e do devedor se apresentava também como 

empecilho a muitas transações. Há bons devedores que não dispõem de garantias, ao 

mesmo tempo em que existem instituições e operações que não necessariamente 

precisam de um bem físico para resguardar o cumprimento das obrigações (DIAS, 2003, 

p. 887). Igualmente, existem operações que envolvem valores tão elevados que a 

exigência de garantia mostra-se absolutamente inviável e pode comprometer o negócio. 

É o que ocorre em contratos de Project Finance, de grandes obras de engenharia ou de 

empréstimos concedidos pelo Banco Mundial em favor países em crise econômica e 

financeira. Segundo a lógica ordinária para exigência de garantia, poder-se-ia falar, 

nesses exemplos, de patrimônio equivalente ao próprio negócio, o que seria impensável 

nessas situações. Eis outra espécie de ambiente que favorece o surgimento e o 

alargamento do uso das cláusulas de garantia e segurança. 

 

Do ponto de vista jurídico, a construção de um regime obrigacional acessório, baseado 

na autonomia da vontade e na liberdade de contratar, representa avanço no sistema de 

tutela do crédito e de garantias contratuais. Amplia-se o rol de opções que começa com 

a genérica
39

, que passa pelos contratos de garantia e pelas garantias autônomas, criando-

se instrumento atípico que funciona como instrumento acessório e reforço das demais 

modalidades. As cláusulas de garantia e segurança agem preventivamente, acautelando, 

resguardando e, em certa medida, conservando o patrimônio do devedor, ao mesmo 
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 Expressão utilizada por Orlando Gomes: “Embora o patrimônio do devedor responda por suas dívidas, 

é prudente, em muitos casos, não confiar apenas nessa garantia genérica. Não só o devedor pode estar 

endividado ou contrair novas dívidas, como não está proibido de alienar bens ou transferir direitos, 

enfraquecendo, em consequência , a garantia oferecida por seu patrimônio.” (1994a, p. 276) 
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tempo em que estabelecem igualdade entre os demais credores. Repressivamente, 

viabiliza a aceleração da obrigação por meio do vencimento antecipado e dá ensejo à 

reparação de perdas e danos. Contribui, ainda, para a personalização dos vínculos 

contratuais, vez que a elaboração do clausulado levará em consideração as 

peculiaridades próprias dos contratantes e o propósito da relação, reforçando o caráter 

intuito personae (DIAS, 2003, p. 888). 

 

Os princípios que legitimam o surgimento das cláusulas de garantia e segurança são os 

mesmos que funcionam como limite ao exercício de direitos contratuais. Autonomia da 

privada e liberdade de contratar devem ser conjugados com a boa-fé objetiva e 

subjetiva, passando a integrar o contrato para restringir práticas abusivas. Daí se fala 

que a cláusula deverá estar em consonância com princípios gerais do direito como 

razoabilidade, adequação e proporcionalidade, que, em última análise, concretizam o 

próprio princípio da boa-fé (DIAS, 2003, p. 895). No âmbito da common law, William 

B. Stoebuck trata da limitação do exercício dos direitos contratuais, dizendo que os 

covenants devem ter touch and concern com seu objeto, constituindo-se a característica 

como condição de exigibilidade (1977, p. 869). Importa dizer que deve haver harmonia 

entre as cláusulas de garantia e de segurança e o âmago da obrigação principal que se 

pretende assegurar. As obrigações acessórias devem ser aptas e eficazes para resguardar 

direitos e interesses legítimos, não podendo marginalizar ou impedir práticas 

necessárias à sobrevivência e ao exercício da finalidade social do devedor. 

 

A prática é a matriz de existência das cláusula de garantia e segurança. Enquanto 

instrumentos de direito, inserem-se na categoria dos contratos atípicos.
40

 Regulam-se 

pelos princípios gerais e gozam da ausência de regras específicas, pois não se inserem 

em nenhum dos institutos previstos e regulados pela legislação material civil. A 

negative pledge clause, a pari pasu e a cross defalt têm tipicidade social. A função 

econômica fez destas espécies de cláusula um instrumento de garantia indireta, pois é 
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 Conforme Orlando Gomes: “Os que se formam à margem dos paradigmas estabelecidos – como fruto 

da liberdade de obrigar-se – denominam-se contratos inominados ou atípicos. (…) No direito moderno, a 

formação dos contratos atípicos, justifica-se como aplicação dos princípios da liberdade de obrigar-se e 

do consensualismo. O significado da expressão é diverso. Inominados eram os contratos que se incluíam 

fora dos quadros estabelecidos. Hoje assim se classificam os que não são objeto de regulamentação legal 

específica. A existência de nome peculiar jamais foi elemento decisivo para a distinção.” (1994b, pp. 

102-103) 
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isso que se espera quando se negocia e contrata alguma delas. Significa que a sua 

existência e importância no mundo jurídico vêm da utilização e da difusão em 

operações econômicas e financeiras. São frequentes, pois, em contratos de empréstimos 

internacionais, em operações financeiras entre nacionais e em contratos de Project 

Finance (DIAS, 2003, p. 901). 

 

Segundo Joana Forte Pereira Dias, as cláusulas de garantia e segurança se apresentam 

em três níveis de sistematização e incidência na relação contratual. O primeiro diz 

respeito à sua vinculação com atos e fatos que antecedem o negócio. São as chamadas 

conditions precedents e que podem ser estabelecidas nos contratos na forma de 

condição suspensiva. A segunda é chamada de representations and warranties no 

âmbito da common law. Corresponde ao conjunto de declarações bilaterais que 

equivalem ao suporte fático e negocial sob o qual se estabelece o vínculo contratual. Os 

covenants equivalem ao terceiro nível. São os compromissos e as convenções que se 

associam ao cerne do negócio e condizem o cumprimento das obrigações. Neste terceiro 

patamar estão posicionadas a negative pledge, a pari pasu e a cross defalt (2003, p. 905-

906). 

 

5.2. Espécies de cláusulas de garantia e segurança 

As cláusulas de garantia e de segurança cuja utilização é mais frequente são a negative 

pledge, a cross default e a pari passu. Existem outras, mais específicas e não tão 

comuns, como a step in e a consignação de receita em garantia. De modo geral, o 

ponto de identidade entre elas está na finalidade de preservação da segurança negocial, 

mediante obrigações cujo inadimplemento desencadeia outras obrigações ou efeitos que 

permitem ao credor buscar a satisfação de seus direitos em melhores condições. 

Adiante, algumas considerações específicas sobre cada uma delas. 

 

A negative pledge, nas palavras de Menezes Leitão, “tem por conteúdo uma obrigação 

negativa do devedor em não onerar o seu patrimônio com outras garantias pessoais e 

reais, além daquelas que existem no momento da assunção da obrigação.” (2012, p. 

324). A finalidade da cláusula é assegurar reserva patrimonial do devedor em montante 

suficiente para satisfação da obrigação objeto do negócio, mediante a constituição de 
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compromisso de que outros credores não receberão garantia semelhante ou melhor, ao 

mesmo tempo em que não serão colocados em posição de vantagem. Pode ser ampla, 

compreendendo todos os bens do devedor, ou restrita a um ou outro item, da mesma 

forma que a limitação pode ser direcionada a outro credor em especial ou alguma outra 

qualidade de credores. 

 

A cláusula cross default estende os efeito do inadimplemento de uma obrigação ou 

contratos a todos os outros negócios do devedor. Vai além da relação jurídica em que 

foi particularmente contratada a cláusula, podendo-se estender a outros contratos. 

Beneficia o credor que contratou a cláusula, permitindo que ele, diante de situação de 

debilidade jurídica e econômica do devedor, possa antecipar a defesa de seus interesses, 

evitando que seja obrigado a ficar na expectativa de uma “tragédia anunciada”.  

Menezes Leitão usa a expressão efeito dominó ao tratar da cláusula e do modo como ela 

atinge o devedor (2012, p. 325). A aplicabilidade prática e a implicação de garantia da 

cross default estão relacionadas com o resultado compulsório e com o possível temor 

que gera no devedor. Produz, ainda, condição de igualdade entre todos os credores. 

Justifica-se a utilização dessa espécie de cláusula em regimes contratuais que envolvam 

grupos de empresas ou em contratos coligados. Permitirá, assim, que credores encerrem 

contratos coligados, atingindo uma universalidade negocial, não apenas aquela em que 

houve o inadimplemento inicial. 

 

A cláusula pari passu assegura a posição do credor e de seu crédito em relação ao 

endividamento do devedor. Ele se obriga a não oferecer tratamento diferenciado e 

inferior em relação aos outros credores da mesma classe. Se o crédito for privilegiado, 

assim deverá ser mantido sem a possibilidade de rebaixamento. Para o credor, constitui 

o direito contratual de ser mantido exatamente na mesma posição, ao mesmo tempo em 

que significa, para o devedor, a obrigação de preservar a situação e vantagens dela 

decorrentes. Pode também ser utilizada para elevar e melhorar a condição do credor em 

decorrência de vantagens concedidas a outros credores. Neste sentido, a pari passu, 

como observa Menezes Leitão, “pode, por vezes, ser reconduzida a um contrato-

promessa de concessão de garantia especial, condicionada à hipótese de celebração 

com outros credores.” (2012, p. 326) 
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A consignação de receitas em garantia consubstancia-se na obrigação do devedor em 

destinar o produto de determinada atividade para o pagamento de uma dívida. De todas 

as cláusulas de garantia e segurança, é a que apresenta os efeitos mais fracos, pois age 

apenas na obrigação, sem gerar efeitos reflexos em situações semelhantes e que correm 

em paralelo. Contudo, o credor pode melhorar sua posição, buscando controlar o fluxo 

financeiro para promover a quitação da dívida. Pode atingir esse objetivo, mediante a 

conjugação da cláusula com cessão fiduciária de crédito e/ou mandato, para ficar apenas 

em dois exemplos. Também pode ser associada a outras espécies de cláusula de garantia 

ou covenants de atuação mais ampla. Instituições financeiras têm facilidade e estrutura 

para aplicar esse tipo de garantia atípica, associando-a a contrato de conta corrente. 

 

A step in permite que o credor assuma o lugar do devedor inadimplente e conclua a 

obrigação ele mesmo. Em geral, é uma cláusula de garantia associada a contratos de 

Project Finance e de obras de infraestrutura (VINTER, 1998, p. 159), de modo a 

permitir que a instituição financiadora do projeto possa substituir a executante, caso ela 

se mostre incapaz de executar a obra. 

 

Os exemplos de cláusulas citadas acima não são garantia enquanto instituto jurídico 

próprio porque atuam, regral geral, na fase pré-inadimplemento da obrigação principal. 

Na civil law poder-se-ia falar que não apresentam os elementos idiossincráticos que 

determinariam tal natureza. Falta o liame da obrigação a um determinado bem ou 

patrimônio. Já na common law a discussão ficaria em torno do fato de a cláusula não 

criar security interest ou de importar um quasi-security device (ASIEDU-AKROFI, 

1994-1995, p. 444-450; HAN, 1996, p. 417). Mesmo não sendo garantia segundo a 

acepção jurídica do termo, o direcionamento da obrigação a um efeito que resguarde 

interesses jurídicos e econômicos permite que ela seja utilizada e inserida nas tratativas 

das garantias contratuais, dado o efeito de proteção que dela decorre. 
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6. Concepção metodológica 

Com relação ao elemento metodológico, a negative pledge clause pode ser explicada e 

compreendida a partir das ideias de incentivo e de resultado.
41

 Nesse sentido, a norma 

contratual é justificada a partir da influência
42

 e das mudanças que é capaz de produzir 

nas relações negociais a que se destina, segundo a finalidade de sua constituição: 

informação, performance e proteção. 

 

Neil MacCormick trata da aplicação do consequencialismo mediante a lógica de 

probabilidades (1983, p. 239-258). Segundo ele, a conjunção de elementos próprios da 

natureza e da qualidade do direito produz incertezas, podendo afastar o resultado 

daquilo que se almeja com relação à conclusão jurídica. Então, a solução está na 

aplicação de lógica silogística de antecedentes para se chegar ao consequente mais bem 

orientado, ao objeto da regra e à verdadeira intenção dos contratantes. No âmbito dos 

covenants como instrumentos contratuais utilizados para a formação de cláusulas de 

garantia e de segurança, a concepção terá a finalidade de orientar a conduta das partes 

para situações que não comprometam ou que sejam convergentes ao adimplemento. A 

negative pledge clause, portanto, faz sentido a partir do conhecimento empírico ou da 

intuição de que o compartilhamento de garantias e a concorrência de múltiplos credores 

podem comprometer a satisfação da obrigação. Então, mediante o monitoramento de 

atividades do devedor, da exigência de desempenho quanto a certas atividades e/ou por 

meio da proibição de disposição patrimonial desenvolve-se um ambiente de maior 

segurança. 
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 Nesse sentido: MACCORMICK, Neil. On legal decisions and their consequenses: from Dewey to 

Dworkin. New York University Law Review, v. 58, n. 2, 1983, pp. 239-258. FARNSWORTH, Ward. 

The legal analyst: a toolkit for thinking about the law, Cap. I. The university of Chicago Press: 

Chicago, 2007, pp. 03-87. PARGENDLER, Mariana e SALAMA, Bruno. Direito e consequência no 

Brasil: em busca de um discurso sobre o método. Revista de Direito Administrativo, V. 262, Jan-abri, 

2013, p. 95-144. LOPES, José Reinaldo de Lima. Raciocínio Jurídico e Economia. Revista de Direito 

Público da Economia. Ano 2, Vol. 8, Belo Horizonte, 2004. 
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 O consequencialismo jurídico inerente à produção de norma contratual induz à visão de que, conforme 

observado por José Reinaldo de Lima Lopes, a obrigação será concebida em relação ao outro sujeito, 

convergindo em mediadora de cooperação. “O raciocínio jurídico” – explica o autor – “toma a ação do 

outro como referencia, considerando o outro com sujeito e não como objeto da ação. O direito implica 

reciprocidade, isto é, o sujeito de direito, por definição, confronta-se com outros sujeitos de direito: à 

obrigação de um corresponde o crédito de outro; ao poder de um corresponde a imunidade de outro, e 

assim por diante. Há um grau inescapável de reflexividade no modelo da regra jurídica.” (2004, p. 148) 
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Incentivo e resultado são conceitos que se harmonizam com as premissas de razão de 

persecução do objetivo e de razão de correção da norma jurídica. Valendo-se do 

escólio de Robert Summer, Neil MacCormick (1983, p. 244) apresenta e relaciona essas 

duas qualidades do raciocínio jurídico ao consequencialismo na construção do direito. 

No âmbito das relações contratuais e da formação de estruturas obrigacionais voltadas 

às cláusulas de garantia e de segurança, o objetivo será preservar as condições de 

adimplemento, mediante a manutenção da capacidade patrimonial do devedor, e a 

correção estará concatenada com o propósito de impedir condutas que comprometam 

solvabilidade. 

 

Enquanto as garantias típicas e atípicas são concebidas e estruturadas para serem 

acionadas após o inadimplemento da obrigação, é da essência da negative pledge clause 

a dúplice atuação. Num primeiro momento, sob o aspecto preventivo, atua antes de o 

devedor descumprir a obrigação principal, produzindo incentivos ao cumprimento. 

Depois, sob a perspectiva repressiva, desencadeia os efeitos que são próprios da 

inexecução de obrigações, como execução específica ou perdas e danos.  

 

No campo da atuação antecedente, a formatação é estabelecida de modo que o credor 

possa antever situação fragilidade negocial dele, pelo surgimento de outros credores que 

concorrerão em vantagem, ou do devedor, pela diluição de patrimônio ou pela perda de 

poder econômico, estabelecendo como consequência a possibilidade de extinção 

antecipada do contrato ou a obrigatoriedade de resguardar a satisfação da obrigação, por 

meio da mesma garantia dada ao novo credor. 

 

O racional por trás dessa modalidade de formulação contratual está na substituição da 

atuação ex post das garantias típicas ou atípicas pela utilização de instrumento jurídico-

contratual que age ex ante. Na linha defendida por Ward Farnworth, a primeira 

apresenta perspectiva estática, na medida em que se aceita certa posição de passividade 

do credor; já a segunda é dinâmica, pois tem a finalidade de influenciar no 

comportamento do devedor, criando incentivo para que ele não constitua situação 

desfavorável aos interesses do credor (2007, p. 5). Está aí o cerne da negative pledge 
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clause em razão de suas características funcionais e da metodologia de sua aplicação e 

atuação no âmbito da relação contratual. 

 

A observância de todas essas características metodológicas ajudam na construção e na 

interpretação da negative pledge clause como instrumento acessório às garantias 

contratuais típicas, viabilizando o desenvolvimento de cláusulas de garantia e segurança 

mais eficazes no enfrentamento da correlação entre nível de exposição e/ou e risco. 

 

7. Função econômica 

A negative pledge clause exerce função econômica de garantia indireta, que 

corresponde a salva guarda contratual. Do ponto de vista do efeito que atribui ao 

negócio, pode vir a ser tão eficaz quanto as garantias típicas, pessoais e reais. Será tão 

extensa quanto a fiança, vez que a obrigação de não dar, conceder ou constituir 

garantias deixa todos os bens do devedor à pretensão do credor. Estabelecerá relação 

obrigacional a partir da responsabilidade patrimonial geral que vinculará o patrimônio 

do devedor, ainda que reflexa ou subsidiariamente. 

 

Na negative pledge clause não há promessa de adimplir a obrigação principal, nem a 

reserva de um bem. Haverá apenas o dever de não outorgar novas garantias ou constituir 

outras preferências. É uma obrigação negativa por excelência. Por meio de um caminho 

traçado mediante regras proibitivas, o credor espera ter acesso aos bens dos devedor, 

estabelecer preferências e evitar o concurso com outros credores que visa atribuir 

proteção aos interesses do credor. A responsabilidade é o elemento jurídico que vincula 

a obrigação e o patrimônio. A inadimplência faz surgir a pretensão e desencadeia a ação 

de direito material. Com isso, mesmo sem criar vínculos ou direitos entre o credor e a 

coisa, tem-se que a negative pledge clause produz resultado jurídico de garantia 

indireta, pois visa preservar o ambiente econômico considerado no momento da 

formalização do negócio. Este efeito explica a utilização delas nas operações do Banco 

Mundial e o crescimento de sua utilização por instituições financeiras ao longo das 

últimas décadas (NASH, NATTER e POULSEN, 2003, p. 219; BRATTON, 2006, p. 

20-23). 
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A posição subjetiva do credor com o patrimônio do devedor, formando estrutura 

jurídica de garantia indireta, advém desses dois fatores: a existência de bens, os quais 

foram preservados pela força da obrigação de não fazer e da responsabilidade 

patrimonial, pois é corolário que o devedor responde pelo inadimplemento com todo 

seu patrimônio. O efeito econômico é reflexo e vincula de modo subsidiário. Estará, 

assim, desempenhada a função do contrato para atribuição de segurança econômica, 

prevenção de riscos, conservação e cautela, assim como para prevenir ou diminuir 

controvérsias (GOMES, 1994b, p. 19). 

 

Os direitos de garantia estabelecem obrigações subsidiárias ou autônoma que são 

associados a outros negócios igualmente independentes. O contrato de garantia, 

portanto, se vincula a outro contrato cujo objeto, de modo geral, é uma operação 

econômica. São duas obrigações que criam vínculos comutativos entre pessoas e o 

resultado da prestação. Já a negative pledge clause corresponde a um compromisso 

acessório dentro uma relação jurídica principal. Haverá apenas um contrato em que a 

cláusulas de garantia e segurança é inseriada com a finalidade estabelecer proteção aos 

interesses do credor. Não há promessa de garantir, tampouco obrigação autônoma 

desvinculada da principal. Por isso se diz que ela não cria security interest
43

 (ASIEDU-

AKROFI, 1994-1995, p. 444). O resultado prático de garantia é obtido a partir do efeito 

econômico da aplicação dela num regime em que vigora a responsabilidade patrimonial 

geral. Daí o predicado de quasi-security (ASIEDU-AKROFI, 1994-1995, p. 444) ou a 

denominação de cláusula de garantia e segurança (MENEZES LEITÃO, 2012; DIAS, 

2003). 

 

A garantia enquanto resultado prático estará presente no âmago da própria relação 

negocial. Ao promover e viabilizar a satisfação alternativa, a negative pledge clause 

passa a ser utilizada como garantia, pois este é o efeito econômico que ela produz. O 

credor tem seu crédito assegurado pela execução da obrigação acessória, ao mesmo 

tempo que o devedor se vê impedido contratualmente de tomar medidas que afastam 

sua responsabilidade sobre o débito. Portanto, será indireta a garantia porque parte da 
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 Interesse jurídico relacionado a determinado bem ou patrimônio com a finalidade de garantir o 

cumprimento de uma obrigação (GIFIS, 1998, p. 245 e 447) 
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responsabilidade para a coisa, enquanto que as garantias diretas vinculam-se à coisa, 

antecipando-a à responsabilidade. 

 

Enquanto ideal de garantia, outrossim, a negative pledge clause apresenta limitações de 

ordem prática e jurídica. Como ela não segrega nem vincula bens específicos a 

determinada obrigação, a produção de efeitos a partir da execução da cláusula pressupõe 

a existência de patrimônio em nome do devedor, ainda que não vinculado ao contrato. 

Como as cláusulas de garantia e segurança apenas visam preservar uma realidade 

econômica já existente, a evental inxestência de bens no momento da contratação pode 

frustar a pretensão material ou da execução processual no momento em que a obrigação 

principal for exigida. Esta peculiaridade prática, todavia, não retira a função econômica 

nem os efeitos jurídicos desta espécie de covenant porque a estrutura obrigacional dessa 

categoria obrigacional pressupõe a atuação ex ante. Importa dizer, então, que sua 

aplicação pressupõe investigação prévia da situação econômica e financeira do devedor, 

assim como a verificação se a utilização da negative pledge clause estabelecerá uma 

obrigação exequível. 

 

A negative pledge clause, portanto, desempenha função econômica de garantia. Em 

primeiro lugar porque busca estabelecer a correlação entre o nível de exposição e o 

risco que é próprio do negócio. Age mitigando, reduzindo ou eliminando fatores de 

incerteza, em especial quanto à conduta do devedor em relação a seus negócios, aos 

seus bens e às garantias concorrentes que pode vir a constituir. O segundo ponto está 

relacionado à efetivação das expectativas do credor quanto à manutenção do patrimônio 

do devedor, ao longo de todo tempo de desenvolvimento e execução do negócio, a 

mesma situação econômica que foi observada na análise do risco e considerada para se 

tomar a decisão de realização do negócio. Por último, tem-se a causa de atribuição do 

negócio. Se o contrato tem função econômica, ele se justifica e passa a ter amparo pelo 

ordenamento jurídico, que será suscitado para preservar os efeitos almejados pelas 

partes partes contratantes. Então, se houve a contratação da negative pledge clause para 

estabelecer maior segurança, a função negocial que ela exerce ressalta suas atribuições 
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econômicas. Fala-se, aqui, em finalidade
44

 desse tipo de covenant, funcionando como 

recurso de caracterização da tipicidade social e econômica, sem qualquer relação com 

os elementos de existência ou com requisitos de validade do negócio jurídico.  

 

8. Reforço das garantias contratuais típicas 

A negative pledge clause se posiciona no âmbito das obrigações contratuais, não 

podendo, sob o pondo de vista estritamente jurídico, ser considerada uma garantia típica 

ou autônoma. Contudo, o estudo do tema, a partir da teoria geral pertinente aos 

covenants, passando pelas cláusulas de garantia de segurança, até as formulações 

específicas, indica a associação dela aos propósitos que levam os contratantes a 

negociar garantias contratuais. As situações negociais e os casos suscitados reforçam a 

convicção de que essa espécie de covenant negativo, em qualquer de suas modalidades, 

espécies ou formulações de cláusula atua no negócio jurídico como instrumento de 

segurança e como reforço das garantias. 

 

Derek Asiedu-Akrofi trata da negative pledge clause como instrumento padrão em 

contratos de financeiros que regulam a concessão de interesses de garantia sobre os bens 

do devedor. Diz que a finalidade da cláusula é a de preservar o patrimônio e futuras 

receitas do devedor, impedindo que eles venham a ser utilizados para assegurar outros 

negócios. Destaca a função e o efeito prático da negative pledge clause como 

instrumento de acessório às garantias contratuais (ASIEDU-AKROFI, 1994-1995, p. 

407). 

 

A utilização da negative pledge clause como reforço das garantias típicas pode ser 

afirmada mediante a ideia de que ela pode ser associada a outros instrumentos 

contratuais. Helmut Merkel registra que a cláusula é frequentemente utilizada em 

associação com as letters of comfort e com as letters of subordination (1987, p. 671), o 
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 Segundo Pontes de Miranda: “O fim que o agente procura e o leva a prática do ato, sem se cogitar do 

fim, que antes tivera, e do fim, ou fins, ulteriores, que com o ato entende alcançar, é a causa. O fim, que 

se tem como relevante, é, de regra, só o que está no suporte fático do ato jurídico e determina o caráter 

de atribuição. A sua importância é tal que determina quais as regras jurídicas hão de reger o ato. É o 

fim econômico típico da atribuição.” (1983, Tomo III, p. 97) 
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que evidencia sua utilização dentro do contexto de segurança e com finalidade de 

assegurar o adimplemento ou o resultado prático dele. 

 

A ideia das clausulas de garantia e segurança como reforço das garantias típicas é 

destacada por Joana Pereira Dias (2003, p. 888). “Um primeiro fim” – pontifica a 

autora portuguesa – “traduz-se no reforço da tutela da garantia patrimonial, evitando 

sua diminuição, já que quando o devedor constitui uma preferência sobre os seus bens 

a favor de terceiros credores, no caso de falência do mutuário, o mutuante somente 

será pago pelo que restar do respectivo valor depois de satisfeitos todos os credores 

preferenciais.” (DIAS, 2003, p. 938) Menezes Leitão vai no mesmo sentido: “É 

questionável a natureza de garantia da negative pledge. Em primeiro lugar, é 

indubitável que a posição que ela confere ao credor representa um reforço da garantia 

geral, na medida em que, ao contrário do que sucede com o comum dos credores, ele 

tem uma garantia específica consistente na obrigação negativa assumida de não se 

estabelecer novas garantias já constituídas.” (2012, p. 325) 

 

Mesmo sem a natureza jurídica de garantia, a negative pledge clause atribui ao credor 

situação de vantagem em relação ao devedor e a outros credores não favorecidos com a 

mesma espécie de obrigação (HAN, 1996, p. 440). De modo geral, as diversas espécies 

de formulação dessa espécie de cláusula de garantia e segurança permitem que se 

estabeleça proteção do patrimônio do devedor, o que é o elemento de reforço da 

garantia típica. Isto se dá pela consequência que a cláusula desencadeia no negócio, 

funcionando como instrumento de incentivo à preservação de bens em quantidade e 

qualidade suficientes à satisfação da dívida garantida. 

 

Como já mencionado, o fato de o credor ser titular de uma garantia real não torna 

desnecessária ou desarrazoada a utilização da negative pledge clause, porquanto a 

finalidade será a de evitar concorrência com outros credores e a possibilidade de 

surgirem créditos privilegiados. Além disso, a possibilidade de considerar a obrigação 

principal vencida antecipadamente, desencadeando a execução do crédito negociado, 

assim como a execução específica da obrigação de não fazer, evidencia condutas que 
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suscitam a ideia de reforço das garantias por significar preferência na execução delas. 

Sem concorrência, a efetividade delas será maior em benefício do credor. 

 

Portanto, não há dúvida de que covenants negativos elaborados com a finalidade de 

proteção agem no sentido de estabelecer maior segurança aos interesses do credor, 

limitando as condutas do devedor, conduzindo-o ao cumprimento das obrigações, seja 

mediante o adimplemento, seja por meio da preservação das condições favoráveis ao 

sucesso da execução das garantias. 
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PARTE II 

9. Negative pledge clause em espécie 

9.1. Origem 

O regime de garantias do direito inglês é a origem da negative pledge clause. Conforme 

resgate histórico registrado na obra de Menezes Leitão (2012, p. 37-44), nele existem 

quatro formas principais, que se dividem em duas categorias, determinadas pela 

disposição do objeto da garantia. No lien e no pledge, o credor tem a posse da coisa, 

enquanto que na mortgage e no charge a posse permanece com o devedor. O charge, 

ainda, pode se apresentar na forma fixa (fixed charge) ou flutuante (floating charge). 

Sob a perspectiva do objeto do presente estudo, o conhecimento das principais 

características dessas quatro figuras mostra-se relevante porque a utilização prática e o 

reconhecimento de limitações quanto a eficácia delas deram ensejo à necessidade de 

constituir proibições de concessão de garantias. 

 

O lien é atribuído por lei para casos específicos. Pressupõe a posse obtida na forma 

aceita e prevista na common law. A retenção é reconhecida como um direito. O titular é 

chamado de lienee e o devedor lienor. A previsão de garantia legal impede que seja 

constituído por consenso dos contratantes. Será geral quando não tiver vínculo direto 

com a coisa e especial se o crédito objeto da garantia possuir relação com o bem. Não é 

passível de transmissão, favorecendo apenas o lienee titularizado na lei. Também não é 

passível de execução, sendo sua força decorrente do direito de retenção como forma de 

constrangimento do devedor. Extingue com a restituição da coisa ao lienor. Exceção à 

regra da reserva legal é o equitable lien, previsto com base na equity
45

, que decorre da 

possibilidade de o vendedor que já entregou a posse jurídica do bem ao comprador reter 

a posse de fato até o recebimento do preço. São casos de lien: retenção de avião por 

autoridade aeroportuária pelo não pagamento de taxas ou de combustível
46

; retenção de 

automóvel por mecânico contratado para o conserto; retenção de bagagem pelo 
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 “Equity, ou direito costumeiro-jurisprudencial, fundado na igualdade. (…) Tal qual sucede no direito 

inglês, a equity, no direito Americano, inicialmente se revelou como um modo moralmente correto de 

solução de conflitos, assim atenuando o rigor do direito comum. Mas, aos poucos e por via dos julgados 

e dos precedentes por este modo criados, a equity se transformou em um corpo específico de direito 

positivo, com conteúdo próprio. Seu objeto recai sobre matéria não contemplada no direito comum, ora 

sobre matéria também por este direito e pela statute law regida, mas incluindo na equity sob aspecto 

diverso e das da rigidez daquelas demais regras obrigatórias.” (RÁO, 2005, p. 149 e 152) 
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 Civil Aviation Act 1982, section 88. 
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hospedeiro no caso de não pagamento da hospedagem (MENEZES LEITÃO, 2012, p. 

37-40; HAN, 1996). 

 

O pledge é constituído voluntariamente entre as partes. Pressupõe a transmissão da 

posse, que se rege de modo semelhante ao lien, seguindo as previsões da common law. 

Por tal circunstância, não é adequada para bens de produção. O outorgante é o pledgor e 

o outorgado o pledgee creditor. A constituição da garantia não demanda forma escrita, 

bastando a entrega da coisa, mediante entre física ou fictícia (chaves ou bill of landing). 

Pode ser cedido a terceiros. Não confere título de propriedade. Tem natureza de garantia 

especial, o que significa concessão da posse e o direito de defendê-la contra terceiros e 

pleitear indenização em caso de perda. O pledge creditor também pode usar e alienar o 

bem em caso de inadimplemento (MENEZES LEITÃO, 2012, p. 40-41). 

 

O mortgage  caracteriza-se pela transferência de um direito sobre a coisa, seja ela legal 

ou equity, sem a tradição. Confere, portanto, direito de propriedade ao credor. 

Mortgagor é o autor da garantia e o mortgagee é o beneficiário dela. A garantia é 

constituída por ato formal e se extingue com o cumprimento da obrigação. Enquanto 

isso, o mortgagor mantém a posse, podendo algo diferente ser contratado com o 

mortgagee. Se o objeto da garantia for um direito reconhecido em equity ou se não 

forem cumpridas formalidades legais, será chamada de equitable mortgage. A legal 

mortgage pressupõe a lavratura de escritura, no caso de bem imóvel, ou de contrato de 

promessa. Chama-se specific performance a conversão da equitable mortgage em legal 

mortgage (MENEZES LEITÃO, 2012, p. 41-42). 

 

O charge é espécie de garantia reconhecida apenas da equity. Caracteriza-se pela 

conservação da posse pelo devedor, sem a transmissão da propriedade em favor do 

credor. Chargor é o credor beneficiário da garantia; chargee é o devedor outorgante. O 

chargor mantém apenas a mera apropriação do bem, podendo o chargee continuar 

utilizando-o. A oneração da coisa pode ter a forma fixa ou flutuante, denominados, 

respectivamente, fixed charge e floating charge. O primeiro é espécie de garantia que 

recai sobre títulos de crédito, presentes e futuros, das sociedades de capital registradas 
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na Inglaterra e Gales, devendo ser registrado, segundo prevê a legislação de regência.
47

 

O fixed charge se assemelha ao penhor de coisas e créditos. Já o segundo, o floating 

charge, tem como objeto todo o patrimônio do devedor comerciante. São excluídos 

apenas aqueles já onerados pelo fixed charge. Permite a constituição de garantia 

bastante ampla em favor do credor, sem retirar do devedor a posse e a disposição. 

Caracterizada a exigibilidade da garantia, o credor nomeia um administrador que 

assume os negócios e fica responsável pela liquidação do bem para saldar o débito. A 

constituição é feita por meio de documento que evidencie a intenção de formalizar um 

charge sobre bens com a possibilidade de alienação no curso dos negócios. O floating 

charge é utilizando principalmente por instituições financeiras. Não tem figura 

correspondente na civil law (MENEZES LEITÃO, 2012, p. 42-44).  

 

Em complemento ao resgate temporal dos institutos jurídicos associados ao tema, cabe 

trazer à colação a equitable security e a equitable lien, citadas por Menezes Cordeiro ao 

tratar da negative pledge clause nos Direitos Anglo-saxônicos. Segundo ele, por meio 

dessas duas figuras, permite-se, via ato jurisdicional, o reconhecimento e a atribuição de 

proteção semelhante àquela que decorreria de garantia real, se preenchidos requisitos 

que o próprio autor destaca não serem claros ou unânimes (2010, p. 507). Situação 

análoga é tratada Rafael Domingos Faiardo Vanzella como “situações jurídicas que 

derrogariam o regime de numerus clausus dos contratos dispositivos”, pontuando a 

sub-rogação e a boa-fé como contraste à ideia de que os efeitos dos direitos reais são 

provenientes apenas das hipóteses prevista na legislação (2009, p. 43-44). O autor 

utiliza os contratos de multipropriedade para demonstrar caso de outorga de direito real 

por meio de um contrato obrigacional e o conteúdo da Súmula 308 do Superior Tribunal 

de Justiça, a qual sintetiza entendimento de hipótese negocial em que há supressão de 

eficácia real de contrato de hipoteca (2009, p. 317-338). 

 

A negative pledge clause foi desenvolvida a partir do floating charge (MITCHELL, 

1986, p. 159). Constituída a garantia sobre todo o patrimônio do devedor, ele continua a 

executar suas operações comerciais de modo regular, sendo, naturalmente, obrigado a 

obter outros financiamentos e a constituir novas garantias. Segundo Tan Cheng Han, o 
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 Companies Act 1948, section 95, e Companies Act 1985, section 395, 
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problema era que a preferência e a garantia proveniente do floating charge poderia ser 

afastada em decorrência fixed charge posterior.
48

 Diante disso, os credores passaram a 

exigir a inclusão de cláusulas proibindo novas operações capazes de comprometer a 

anterioridade e a preferência do seus créditos e garantia, sem comprometer as atividades 

do devedor. As vedações mais importantes eram aquelas que restringiam transações que 

pudessem comprometer a prioridade da floating charge ou concorrer com ela em 

igualdade de condições. A garantia sobre o estabelecimento, então, era associada à 

obrigação de não constituição de encargo ou outra garantia, seja ela mortgage, pledge, 

charge (fixe dor floating), sem aquiescência do credor (HAN, 1996, p. 415-417). 

 

Já nos Estados Unidos da América, os primeiros registros da utilização da negative 

pledge clause datam do final do Século XIX e se referem às emissões de obrigações de 

empresas ferroviárias. Depois, com o advento da Depressão de 1929, dada a falta e a 

dificuldade de se lastrear os contratos financeiros em garantias de natureza real, 

difundiu-se a utilização dessa espécie de covenant, viabilizando negócios por meio da 

transmissão de segurança que é intrínseca a ela (MENEZES CORDEIRO, 2010, p. 499-

500). 

 

Estudiosos convergem sobre os motivos que levaram à expansão da negative pledge 

clause a partir da década de 40. Menezes Cordeiro registra as hipóteses levantadas por 

Grant Gilmore, de que a experiência ruim da Depressão estimulou práticas que limitam 

a oneração de bens, e por Ben Bernarke, de que a queda do valor das garantias em 

relação às dívidas foi a causa determinante dessa crise histórica. O autor português 

aponta as dificuldades suportadas pelas instituições financeiras a partir da 

desvalorização dos bens de seus clientes como fato que contribuiu para alagar a 

presença dela em contratos financeiros pós anos 40 (MENEZES CORDEIRO, 2010, p. 

502). E completa: “Apesar de historicamente apelante, a ampla difusão da cláusula de 

negative pledge não se explica, apenas e somente pela desconfiança generalizada que 

se alargou durante o período que precedeu a Grande Depressão. A primeira 

fragilidade desta posição é-nos dada pelos próprios acontecimentos do início da 

década de 30 do século passado. A impossibilidade obrigacional de prestar garantias 
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 Wheatley v. Silkstone and Haigh Moor Coal Co. (1885) 29 Ch D 715; Robson v. Smith (1895) 2 Ch 

118, at 124. 
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reais apresentou-se, ela própria, como um entrave ao financiamento de empresas em 

extrema dificuldade de tesouraria.” (2010, p. 502-503) 

 

9.2. Considerações gerais 

A negative pledge clause é espécie de covenant negativo por meio do qual, num sentido 

mais amplo, o devedor obriga-se a não onerar o seu patrimônio. A cláusula pode ser 

firmada de modo a estabelecer compromissos mais restritos, ficando o devedor onerado 

mediante conjunto específico de condutas. Neste caso, o devedor obriga-se a não 

estabelecer sobre os seus bens, sejam eles presentes ou futuros, preferências, encargos, 

ônus ou garantias em favor de terceiros. O âmago da obrigação está entre a garantia e a 

responsabilidade patrimonial (DIAS, 2003, p. 931-932). Significa dizer que a negative 

pledge clause, mediante sua vinculação obrigacional e efeito econômico que 

desempenha, atua no espaço que existe entre as garantias, real ou pessoal, subsidiária ou 

autônoma, e a garantia genérica ou a ausência de qualquer garantia em espécie. A 

atuação da cláusula vai além da garantia genérica porque visa preservar bens para torná-

la efetiva, ao mesmo tempo em que reforça as garantias porquanto oferece proteção, 

buscando restringir a constituição de créditos preferenciais e não compromete a 

efetividade delas. 

 

A motivação por trás da negative pledge clause está nas circunstâncias econômicas e 

jurídicas inerentes ao patrimônio do devedor. É natural que exista oscilação em 

quantidade e qualidade ao longo do tempo, podendo essa variação atender ou prejudicar 

os interesses do credor. O foco dessa espécie de covenant está na disposição do devedor 

em agir volitivamente na alienação e na produção de resultado que impeça ou 

compromete a segurança do credor. A distribuição dela ao longo do tempo atende ao 

dinamismo do mundo dos negócios e tem sua construção amparada na convicção de que 

o adimplemento depende da manutenção da condição econômica e financeira do 

obrigado.  

 

O objetivo é deixar todo o acervo patrimonial do devedor livre para lastrear a dívida e 

tornar efetiva a responsabilidade patrimonial do devedor em relação ao credor. A 

obrigação constrange os bens presentes e destina-se também aos futuros, contribuindo 
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para que o acréscimo patrimonial funcione como elemento de maior segurança. Da 

mesma forma, impede-se o aumento do número de credores concorrentes e que poderão 

disputar em condição de igualdade a satisfação de obrigações da mesma espécie e 

amparada em um único patrimônio. Do ponto de vista reflexo, a negative pledge clause 

limita o endividamento com garantias e age, subsidiariamente, como instrumento de 

governança corporativa. 

 

O cerne do negócio assegurado pela cláusula de garantia será o elemento fundamental 

da análise a respeito da amplitude, da limitação da obrigação negativa, das restrições 

aceitáveis e das hipóteses de violação. Proporcionalidade e razoabilidade são 

parâmetros iniciais a serem considerados no estabelecimento desse covenant negativo. 

A obrigação acessória deve se harmonizar à obrigação principal, permitindo que ambas 

atuem em conjunto. A manutenção de determinado nível patrimonial deve limitar a 

constituição de novas dívidas que impeçam o pagamento das mais antigas, seja pela 

ausência de força econômica, seja que pela deficiência financeira. Mais do que isso, 

poderá resultar em excesso de intervenção e abusividade. Por esse motivo que a 

negative pledge clause não poderá impedir completamente a atividade negocial do 

devedor. A relação entre o negócio e a cláusula de garantia e segurança é fundamental 

para a validade dela. O equilíbrio econômico, assim considerado montante e as 

características da dívida protegida e o nível do constrangimento imposto pela obrigação, 

é um bom parâmetro para definir também as situações que podem ser interpretadas 

como violação desse tipo de covenant.  

 

A motivação e os objetivos que levaram à constituição daquela espécie de 

constrangimento são fundamentais na análise a respeito da execução e do cumprimento 

da obrigação. A aquisição de bens previamente onerados ou a novação caracterizam 

situações em que o covenant negativo pode restar violado, vez que, na prática, 

esvaziaria o conteúdo protetivo da obrigação, evidenciando o propósito de violar a 

restrição. Suscitando algumas variantes, Joana Forte Pereira Dias entende que a 

aquisição de uma propriedade hipotecada não comprometeria a negative pledge clause 

porque não faria nascer concurso de credores com foco no mesmo item do acervo. 

Contudo, a autora também ressalva o risco de conluio entre o devedor e o terceiro 
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financiador (2003, p. 934), o que pode ser imaginado por meio da situação hipotética 

anteriormente apresentada. Na hipótese da substituição de uma antiga obrigação por 

outra nova, poderá haver idênticos questionamentos, sobretudo quando a restrição for 

mais ampla e englobar tanto os bens presentes quanto futuros. Ainda que o negócio não 

resulte perda da força econômica do patrimônio, o propósito de aumento da segurança 

poderá não ser alcançado. 

 

A negative pledge clause tem sua concepção baseada no direito das obrigações. De 

modo geral, revela-se na assunção do dever de abstenção
49

, em omissão proposital ou 

em compromissos negativos, o que permite seu trânsito em negócios de diferentes 

regimes sem que a concepção da cláusula de garantia e de segurança seja 

comprometida. Ela surge no âmbito dos negócios firmados à luz da common law e se 

adapta ao regime da civil law. A autonomia da vontade, a liberdade de contratar, a 

possibilidade de constituição de contratos atípicos e as cláusulas gerais são as matrizes 

desse covenant no direito brasileiro
50

. 

                                                 
49

 “Cada dever tem o seu conteúdo. O conteúdo dos deveres consiste em ato ou omissão do devedor, ou, 

nos casos de responsabilidade objetiva, reparação pelo fato anterior ao qual se haja exposto o devedor. 

O ato ou é pessoal (prestações de serviços, abstenções), ou pessoal patrimonial (prestação de coisa ou 

de dinheiro). Ali, há limites concernentes às possibilidades do que deve e dos quais seria de exigir-se a 

prestação (perigo para a vida, esforço excessivo, perigo para a família, etc.); aqui salvo regra jurídica 

especial, não há limites, e não se pode invocar ausência de culpa, de modo que, ainda quando não possa 

pagar a dívida, o devedor continua de dever e está obrigado.” (PONTES DE MIRANDA, 1983, Tomo 

V, p. 427) 
50

 A formação da negative pledge clause segue os princípios fundamentais do regime contratual. De 

início, tem-se o princípio da autonomia da vontade que, consequentemente, se apresenta de modo 

particular por meio da liberdade de contratar (CC, art. 421).
50

 A vontade é o elemento central do vínculo 

que favorece a concepção desses objetivos e para explicação das figuras jurídicas a ela relacionadas 

(SILVA, 2006, p. 24-25). A submissão do negócio à aplicação de cláusula de garantia e de segurança 

advém da auto-regência de interesses e da liberdade que as partes têm para construir relações que 

suscitem efeitos desejados (GOMES, 1994b, p. 22-23). Contudo, a vontade não é absoluta. Ela sofre 

cerceamentos em relação ao conteúdo quando confrontada com os limites impostos pela ordem jurídica e 

social, como o fato de a criação de direitos reais ser condicionada às hipóteses típicas, ao caráter absoluto 

e ao numerus clausus (CC, art. 1.225), o respeito aos direitos e garantias fundamentais (CF, art. 5º) e a 

necessidade ser respeitar os bons costumes e o abuso de direito. A função social se revela a partir dos 

efeitos econômicos e da tipicidade social, sendo a cláusula de garantia e segurança instrumento útil aos 

seguimentos em que vem sendo utilizada, bem como instrumento facilitador de negócios. Probidade e 

boa-fé também se relacionam à negative pledge clause a partir da imposição do dever relacionado à 

fidelidade e também ao interesse do outro. Segundo Clóvis do Couto e Silva, o motivo se relaciona à boa-

fé quando ele é o fator determinante do negócio, adquirindo a condição de fim de atribuição especial, que 

vai além do motivo puro e simples, passando à condição qualificador do adimplemento (2006, p. 41). O 

conteúdo se submete ao princípio da força obrigatória dos contratos, ficando subordinada aos requisitos 

de validade intrínsecos aos negócios jurídicos e à intangibilidade do conteúdo, o qual resulta a 

impossibilidade de revisão, de modulação ou de liberação. Por fim, da liberdade de contratar advém da 

possibilidade de formação de contratos atípicos (CC, art. 425), podendo as partes desenvolver obrigações 

genéricas e que são modeladas para ser retirar resultado específico.  
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Helmut Merkel destaca a validade, a exigibilidade e a larga utilização da negative 

pledge clause no sistema jurídico da Inglaterra e dos Estados Unidos da América, bem 

como a compatibilidade dela com o direito da Alemanha, da Suíça e de Luxemburgo 

(MERKEL, 1987, p. 676-677). Joana Forte Pereira Dias (2003, p. 930-966), Antônio M. 

Menezes Cordeiro (2010, p. 497-538) e Luís Manuel Teles de Menezes Leitão (2012, p. 

324-325) vão no mesmo sentido com relação a Portugal. Onamson trata da 

aplicabilidade da cláusula na Nigéria (2015, p. 1-26), enquanto que Tan Cheng Han fala 

dela em Singapura (1996, p. 415-441). Dada a semelhança entre as práticas contratuais 

e a interelação dos mercados, pode-se dizer que a difusão da cláusula mundo afora, 

sobretudo por meio da expansão dos negócios financeiros, contribuiu na legitimação de 

sua existência como figura individualizada também no direito brasileiro. 

 

9.3. Finalidade 

A finalidade da negative pledge clause é reforçar a tutela decorrente da 

responsabilidade patrimonial e impedir o endividamento do devedor. São dois 

propósitos bem definidos que se encontram na tentativa de assegurar as condições 

econômicas do devedor para que a obrigação possa ser satisfeita. O resultado é atingido 

mediante a criação de obstáculos contratuais à constituição de preferências, de 

privilégio e do surgimento de outros credores concorrentes, assim como por meio de 

medidas que conservem a integridade dos bens do devedor em condição de fazer frente 

aos seus débitos (DIAS, 2003, p. 938-939). 

 

Situações em que há concurso de credores representam grande preocupação ao credor. 

Pensa-se aqui no processo falimentar ou na insolvência civil. Mesmo que ele seja titular 

de garantia real, poderão ser constituídos créditos preferenciais, como aqueles 

decorrentes da legislação do trabalho, para ficar num único exemplo. Além disso, a 

prerrogativa creditória pode não representar vantagem ao credor mutuante, pois o 

devedor mutuário continuará exercendo sua atividade e novas obrigações serão 

constituídas, algumas delas com melhores garantias. Inexistindo algumas das espécies 

de garantias, sejam elas reais ou pessoais, subsidiárias ou autônomas, a segurança do 

credor somente poderá ser obtida sem o surgimento de preferências ao longo da 
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execução do contrato. Os novos credores não poderão ser beneficiados com garantias 

não oferecidas àquele que primeiro alavancou a operação do devedor. O efeito prático é 

que a obrigação de não constituir novas garantias provavelmente dificultará a obtenção 

de novos financiamentos e a primeira finalidade possivelmente será alcançada. 

 

O segundo propósito decorre diretamente do primeiro. Proibições contratuais restringem 

a ação do devedor e agem no sentido de poupar e de resguardar os bens dele. Limitam, 

pois, o endividamento e reforçam a tutela decorrente da responsabilidade patrimonial. 

Derek Asiedu-Akrofi fala justamente em preservação de bens e de rendimentos futuros 

para serem utilizados na satisfação de obrigações, dizendo que esse tipo de covenant 

assegura que o patrimônio do devedor estará disponível para satisfazer as obrigações de 

todos os credores que não dispõem de garantia (ASIEDU-AKROFI, 1994-1995, p. 412).  

 

A cláusula equilibra a obrigação principal e a garantia legal decorrente da 

responsabilidade patrimonial (GOMES, 1994a, p. 172). A efetividade do comando legal 

é obtida com ato volitivo dos contratantes. O credor condiciona o negócio à assunção da 

obrigação acessória materializada na negative pledge clause. Por sua vez, a conduta do 

devedor direciona-se à aceitação do constrangimento e do compromisso negativo. 

Muito embora se saiba que a obrigação de não constituir garantias não impede a 

assunção de novas obrigações, tem-se em mente o efeito reflexo da cláusula para buscar 

que novos créditos preferenciais não onerem o patrimônio, da mesma maneira que a 

transformação de obrigações não sejam utilizadas como artifício à formação de 

privilégios (DIAS, 2003, p. 939).  

 

A despeito de a negative pledge clause não ser reconhecida como genuine loan security 

(MERKEL, 1987, p. 676) ou security interest (ASIEDU-AKROFI, 1994-1995, p. 444), 

a eficácia obrigacional dela produz efeitos de segurança. A finalidade e os resultados 

almejados podem ser obtidos a partir da aplicação dela em negócios que não dispõem de 

garantias típicas. Ainda que o credor não disponha de meios contundentes e certos para 

impedir a violação do compromisso, as consequências do inadimplemento atuam 

coercitivamente nas condutas do devedor. Os efeitos ex post da quebra do covenant – 
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vencimento antecipado da obrigação ou  execução específica - costumam ser incentivos 

bastante eficazes ao cumprimento dos contratos.  

 

9.4. Extensão 

A situação mais comum em que a negative pledge clause é utilizada corresponde àquela 

em que o credor favorecido encontra-se na posição de quirografário. Está, pois, em pé 

de igualdade com qualquer outro credor do devedor. Entretanto, faz sentido também que 

credores preferenciais negociem a contratação dessa modalidade de cláusula, com a 

finalidade proteger as prerrogativas dessa sua condição. É o caso, por exemplo, de 

credores cujo maior interesse está no resultado da prestação, de modo que, mesmo 

dispondo de hipoteca de primeiro grau, a existência de semelhante garantia em segundo 

grau e a possibilidade de ela vencer antes da outra pode atrapalhar ou impedir a 

performance do devedor. O objetivo será a não criação de outras garantias preferenciais 

e o estabelecimento de concurso entre credores da mesma posição, ainda que se possa 

discutir a ordem de preferência das garantias. 

 

Nesse caso, a utilidade da extensão da negative pledge clause decorre de negócios 

submetidos a legislações de mais de um estado. Imaginando o direito brasileiro, não se 

tem dúvidas de que a primeira hipoteca tem preferência sobre a segunda, que somente 

será paga após a liquidação da primeira.
51

 Contudo, podem existir exceções no regime 

legal de garantias
52

 ou haver outros países com sistemas jurídicos estabelecendo 

situações semelhantes. A respeito disso, Joana Forte Pereira Dias destaca: “Mas há 

outro argumento de peso que pode fundar a razão de ser e o alcance prático desta 

formulação da negative pledge. E este argumento prende-se exatamente com o facto de 

com esta cláusula não se proibir apenas a criação de preferências propriamente ditas, 

mas também a prática de todos os demais actos ou contratos que criem, de facto, 

mecanismos em tudo semelhante à preferência.” (2003, p. 943-944) 

 

                                                 
51

  Código Civil, art. 1.493, parágrafo único. 
52

 O parágrafo 2
o
 do artigo 44 da Lei n. 4.380/64 estabelecia a preferência das letras imobiliárias emitidas 

por sociedade de créditos imobiliários sobre os bens do ativo da companhia emitente em relação a 

quaisquer outros créditos, inclusive fiscais. Hoje, esse dispositivo está revogado por força da Lei n
o
 

13.137/15. Mas não é impossível imaginar o surgimento de outros dispositivos semelhantes. 
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9.5. Descrição das estruturas 

9.5.1. Básica ou padrão 

A forma básica ou padrão da negative pledge clause é caracterizada pelo 

estabelecimento de obrigação negativa, especificada no dever de não outorgar nenhuma 

espécie de garantia preferência a qualquer credor. Estabelece um non facere, cabendo 

ao devedor abster-se de prestar qualquer espécie de garantia a partir da formalização do 

contrato (MENEZES CORDEIRO, 2010, p. 524). 

 

A cláusula não tem efeito jurídico de garantia legal, pois não cria vinculação direta com 

algum bem em especial ou com o acervo pertencente a alguém. Também não estabelece 

liame patrimonial, apenas obrigacional de não praticar um conjunto específico de 

condutas negociais. Segundo Helmut Merkel, a razão pela qual a forma básica da 

negative pledge clause não estabelece direito de garantia sobre os bens do devedor tem 

relação com regras de política pública. Negociantes não podem ser autorizados a limitar 

a circulação de bens, satisfazendo um interesse contratual em detrimento do mercado. 

Segundo o autor alemão, não é desejável que bens sejam retirados de circulação por ato 

de particulares. O sistema legal deve garantir a execução dos créditos. Além disso, o 

não reconhecimento da negative pledge clause como garantia legal previne que as 

partes, segundo seu próprio desejo, criem modalidades de garantia e de restrição de 

direitos patrimoniais (MERKEL, 1987, p. 678). No mesmo sentido tem-se a observação 

de Menezes Cordeiro, que aponta a natureza meramente obrigacional desta formulação 

que chama de pura e, portanto, não atribui nenhum direito real sobre um bem específico 

(2010, p. 513). Cabe ao credor, no caso de descumprimento, recorrer às sanções legais e 

contratuais (2010, p. 525).  

 

O efeito legal dessa espécie de cláusula de garantia é a criação de conexão obrigacional 

que não sobrecarrega ou cria qualquer espécie de encargo sobre os bens do devedor 

enquanto a dívida não for paga. A restrição de uso e de disposição não gera uma 

obrigação positiva, tampouco dependência do bem para com o débito. Por esse motivo 

que Onamson observa que os Tribunais da Nigéria consideram a negative pledge clause 
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como simples contrato (2015, p. 13-14). No Brasil pode-se dizer que ela se adequa à 

definição legal de contrato atípico.
53

 

 

Na forma básica há coincidência entre debitum e obligatio
54

 porque a responsabilidade 

é consequência direta do inadimplemento da obrigação negativa. O dever de prestação e 

a sujeição da responsabilidade se encontram na obrigação negativa que constitui a 

essência da cláusula de garantia e segurança. Ela nasce, se desenvolve e é adimplida no 

plano das obrigações pessoais. Significa, então, que os efeitos jurídicos inerentes ao 

adimplemento constituem ato-fato passível de ser coagido por meio de ações pessoais. 

 

A violação da negative pledge clause ocorre com a outorga de garantia ou por meio do 

estabelecimento de alguma modalidade de privilégio ou de preferência em favor de 

outro credor. Pela natureza da obrigação, pode-se dizer que o credor não terá ação 

desconstitutiva contra o terceiro beneficiário no que diz respeito ao vinculo 

subsequente.
55

 Poderá apenas discutir eventual responsabilidade civil em decorrência de 

                                                 
53

 Orlando Gomes: “Os contratos atípicos formam-se de elementos originais ou resultam da fusão de 

elementos próprios de outros contratos. Dividem-se em contratos atípicos propriamente ditos e mistos. 

Ordenados a atender os interesses não disciplinados na lei, os contratos atípicos caracterizam-se pela 

originalidade, constituindo-se, não raro, pela modificação de elemento característico de contrato típico, 

sob forma que o desfigura, dando lugar a um tipo novo. Outras vezes, pela eliminação de elementos 

secundários de um contrato típico. Por fim, interesses novos, oriundos da crescente complexidade da 

vida econômica, reclamam disciplina uniforme que as próprias partes estabelecem livremente, sem terem 

padrão para observar.” (1994b, p. 103) 
54

 O conceito de obrigação se divide em debitum e obligatio. A distinção importa para que seja realizado 

o exercício de decomposição dos elementos que caracterizam a relação obrigacional. Daí se observa a 

existência de finalidade imediata, que é a prestação considerada em si mesma, e a mediata, que é sujeição 

do patrimônio do devedor. Há, então, o dever de prestação atribuído ao devedor e que se manifesta no 

debitum, ao passo que à sujeição corresponde à responsabilidade e que apresenta na obligatio. De modo 

geral, debitum e obligatio estão fundidos em uma mesma obrigação. Todavia, existem relações em que há 

debitum sem obligatio, como é o caso das obrigações naturais; obligatio sem debitum, tal qual se oferece 

garantia real para dívida de terceiro; obligatio sem debitum atual, como na fiança; e o debitum sem 

obligatio próprio, que equivale à obrigação imperfeita garantida por terceiro (GOMES, 1994a, p. 14-15). 

A negative pledge clause é espécie de relação jurídica obrigacional em que poder e dever se manifestam 

em obrigação de não fazer, caracterizada pela conduta de não outorgar garantias sobre bens próprios ou 

de não conceder direitos ou prioridades. A prestação negativa é a finalidade imediata, enquanto que a 

mediata é a preservação do patrimônio do devedor. De modo geral, o debitum é construído para assegurar 

a efetividade da responsabilidade que é oriunda da obligatio. Espera-se seja preservada a prioridade do 

credor, de modo que ele não seja colocado em situação jurídico-contratual menos vantajosa. Debitum e 

obligatio variam de acordo com a formulação da cláusula e a observância a essas circunstâncias é útil à 

solução de divergências envolvendo a aplicação prática da cláusula e a solução de litígios, assim  como 

questões inerentes à execução da obrigação.  
55

 A obrigação negativa não será apta à criação de garantia jurídica, não afetando determinado bem ou 

patrimônio. Contudo, a redação da cláusula, sob a perspectiva de constituição de garantia e o registro dela 

em títulos e documentos, pode suscitar toda a construção doutrinária e jurisprudencial por meio do qual 

reconheceu a exigibilidade da promessa de compra e venda de imóvel para fins de alienação do direito 
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danos, sem poder agir em face da preferência surgida em desfavor dele. O remédio 

jurídico contra a quebra do covenant é a exigibilidade das cláusulas consequenciais do 

inadimplemento, como a de vencimento antecipado da obrigação principal e a de 

natureza penal (DIAS, 2003, p. 945). 

 

9.5.2. Afirmativa ou com extensão de segurança 

A versão afirmativa ou estendida da negative pledge clause pressupõem a construção e 

os efeitos jurídicos da formulação básica ou padrão, acrescida de outra obrigação, 

subsidiária e positiva, para a hipótese de violação da essência do compromisso. Há, 

portanto, obrigação de não outorgar garantias ou instituir preferências a terceiros 

credores da mesma espécie, que pode vir estabelecida mediante comando obrigacional 

objetivo e categórico ou por meio de obrigação negativa implícita e reflexa. E, ato 

contínuo, a cláusula trás como consequência da outorga de garantia a terceiro credor, o 

dever
56

 de que a igualdade entre os credores seja reestabelecida, mediante subsequente 

obrigação de que semelhante garantia será outorgada ao credor original. A formulação 

pode ser interpretada como junção de duas cláusulas de garantia e segurança: a própria 

negative pledge clause, na forma básica, com a pari passu. 

 

Merkel diz que tal tipo de cláusula traz a proibição de oferta de garantias, contendo uma 

espécie de tolerância, caso o devedor ofereça ao credor idêntica garantia (1987, p. 678). 

Joana Forte Pereira Dias, por sua vez, pondera que: “Nesta segunda modalidade, que 

corresponde a um desenvolvimento da formulação original, impõe-se ao mutuário não 

uma obrigação negativa mas antes uma obrigação positiva, a obrigação de constituir 

em benefício do mutuante igual preferência à mais alta que haja constituído a favor do 

terceiro credor.” (2003, p. 946) Menezes Cordeiro vai no mesmo sentido, apenas 

acrescentando tratar-se de um contrato-promessa condicional de prestação de garantia, o 

qual apresenta característica de condição de natureza potestativa (2010, p. 525). 

Onamson classifica a cláusula como affirmative NPC with maching security, 

observando o caráter affirmatively negative e consignando que ela é incorporada em 

covenants positivos e negativos (2015, p. 15). 

                                                                                                                                               
real. Para o desenvolvimento do tema, cabe citar trabalho de Rafael Domingos Faiardo Vanzella 

intitulado “O contrato de os Direitos Reais” (2009). 
56

 Obrigação imperfeita (GOMES, 1994a, p. 97). 
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Destaca-se, outrossim, a análise de Menezes Cordeiro, o qual considera a possibilidade 

de a violação da cláusula fazer surgir um direito real em favor do credor, tanto no 

Direito Inglês como no Português. Segundo ele, no primeiro caso, estando o bem a que 

se dirigiria a obrigação previamente determinado, a caracterização desse efeito jurídico 

seria possível e aceitável. O contrário, decorrente da indeterminação do bem que seria 

afetado com a garantia, caracterizaria um obstáculo a tal espécie de resultado. Nesta 

hipótese, a negative pledge clause seria apenas uma obrigação contratual (2010, p. 520-

521). De outro lado, o mesmo efeito jurídico não seria possível em Portugal, dada a 

natureza constitutiva do registro da garantia típica, assim como a ausência de instituto 

semelhante ao equitable security (2010, p. 526). 

 

A cláusula é formada por duplo debitum, onde o descumprimento da primeira prestação 

dá ensejo à segunda, sendo a obligatio resultado desse processo. A essência da 

obrigação continua sendo a preservação da preferência do credor original e beneficiário 

da negative pledge clause, o que é estabelecido por meio de duas obrigações distintas. 

Estabelece-se, assim, a possibilidade de o devedor discernir sobre a conveniência e a 

oportunidade de assumir o ônus de instituir duas garantias, aquela que outorgará ao 

terceiro credor e outra que deverá ser concedida ao credor original, decorrente do 

cumprimento da cláusula de garantia e segurança, mantendo a par condicio 

creditorum.
57

  

 

O inadimplemento da obrigação é consequência da não atribuição de preferência ao 

credor original. A outorga da garantia ao terceiro credor corresponde à conduta que 

tornará exigível a obrigação de restabelecimento da igualdade entre os credores. A 

violação desta constituirá a quebra da negative pledge clause, permitindo a execução 

específica ou outras sanções contratuais (DIAS, 2003, p. 947). Sob a perspectiva do 
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 Pontes de Miranda: “Os direitos reais de garantia estabelecem exceção ao princípio da Par condicio 

creditorum, porque se insere, a respeito dêles, no sistema jurídico a regra jurídica Qui prior est tempore 

potior est iure. Não porque tal regra jurídica, excepcional, só seja possível tratando-se de direitos reais; 

mas sim porque a eficácia real implica a incidência de tal regra jurídica. O conceito mesmo de direito 

real exige que a eficácia perante todos parta de determinado momento, para que se saiba quais são as 

pessoas atingidas por ela. A eficácia real é eficácia perante todos, mas apenas contra aqueles que não 

foram, no tempo, anteriores a ela.” (1983, Tomo XX, p. 31) 
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processo obrigacional
58

, desenvolvimento e adimplemento situam-se no âmbito das 

obrigações pessoais e a coação enseja ato-fato passível de ser exigível por meio ação 

pessoal.
59

 

 

Merkel distingue as possibilidades do credor em caso de descumprimento em duas 

hipóteses: execução específica, no caso do covenant negativo, quando o sistema legal 

em que a obrigação tiver de ser cumprida admitir a pretensão de cancelamento da 

garantia; e compensação por danos, extinção do contrato e/ou aplicação da cláusula 

penal, para os casos de covenant positivo. Ele destaca que, na Alemanha, o credor 

normalmente está em condições de buscar o término da relação jurídica, pois o regime 

jurídico do país não favorece a exigência do cumprimento da obrigação. Esta, segundo 

ele, seria viável apenas na Inglaterra e nos Estados Unidos da América. Essas 

peculiaridades são apontadas como determinantes no momento da escolha da lei 

aplicável e do foro (1987, p. 679). 

 

Sob o aspecto prático, esta formulação encontra dificuldades decorrentes da dinâmica 

dos atos no tempo. Partindo da hipótese de que o devedor dispõe de um único bem, caso 

seja constituída hipoteca em favor de terceiro credor, por exemplo, ainda que haja 

espaço para a outorga de segunda garantia da mesma espécie, ela será de segundo grau, 
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 A relação obrigacional própria da negative pledge clause pode ser vista, examinada e compreendida por 

meio do conjunto de atos que se encadeiam em direção ao adimplemento. Clóvis do Couto e Silva 

concebeu a ideia da obrigação como processo, salientando os aspectos dinâmicos que advém do conceito, 

contribuindo para análise e compreensão dessa espécie de estrutura contratual, assim como todas as 

outras. Explicou a relação obrigacional em sentido amplo, focando direitos, pretensões, ações, deveres, 

obrigações e exceções, assim como em sentido estrito, olhando os elementos que compõem o crédito e o 

débito. Concluiu, dizendo que o vínculo deve ser tratado em sua totalidade, sendo visto como a unidade 

que vai além dos seus componentes (2006, p. 19). Com isso, concebeu teoria aplicável a toda espécie de 

obrigação e que permite o olhar e a compreensão desse tipo de covenant negativo, possibilitando a 

explicação das atividades necessárias à satisfação do credor, o fim da cláusula. Segundo o autor: “E é 

precisamente a finalidade que determina a concepção da obrigação como processo.” (SILVA, 2006, p. 

21) 
59

 O processo obrigacional pressupõe as fases do nascimento e do desenvolvimento, onde se constitui a 

obrigação, e a fase do adimplemento, que significa um fim em si mesma. A distinção entre as fases, num 

primeiro momento, tem relevância quando há transmissão de propriedade. Nessa hipótese, a primeira fase 

se situa no direito das obrigações, enquanto que a segunda está posiciona no direito das coisas. A primeira 

é pessoal e a segunda é real. Num segundo momento, quando não há alienação de direitos, a separação 

das fases indica que o adimplemento acontece no plano do direito obrigacional, de modo que o 

cumprimento constitui-se em obligatio faciendi que se manifesta em ato-fato. Essa distinção suscita 

análise da causa
 
a fim de que os problemas dogmáticos da fase antecedente não sejam transmitidos à fase 

subsequente (SILVA, 2006, p. 43-44).  
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ficando subordinada à satisfação da primeira. A preferência e a igualdade entre os 

credores da mesma espécie não poderá ser alcançada. A obrigação somente será efetiva 

se o devedor dispuser de um segundo bem, livre e desimpedido de ônus e restrições, sob 

o qual possa ser constituída uma garantia real, havendo duas hipotecas de primeiro grau 

sobre bens distintos. Outro problema está no efeito jurídico dos atos, pois o terceiro 

credor terá adquirido um direito de garantia enquanto que o credor original terá a seu 

favor apenas a obrigação e as consequências contratuais do inadimplemento. Não é 

possível, sob a perspectiva jurídica, estender a garantia do terceiro credor ao titular da 

negativa pledge clause porque o desenvolvimento e o adimplemento da obrigação tem 

natureza pessoal, não podendo ensejar a constituição de garantia real, para a qual se faz 

necessária a existência de obrigação real. Além disso, sob o aspecto puramente formal, 

demanda atos formais e complexos
60

, não podendo ser realizada como consequência do 

inadimplemento contratual (DIAS, 2003, p. 949-950). 

 

9.5.3. Mista 

A formulação mista da negative pledge clause traz a ideia por trás da padrão e da 

afirmativa ou estendida com segurança sem estabelecer um comando obrigacional 

direto. O cerne desta espécie de covenant está na instituição de duplo dever e de uma 

condição, que também pode ser constituído como ônus ou encargo. Dever é aqui 

relacionado à concepção de obrigação imperfeita
61

, por não estar associado a uma 

pretensão munida de exigibilidade (GOMES, 1994a, p. 97). Enquanto houver 

obrigações a serem satisfeitas, o devedor não deve outorgar garantias e instituir 

preferências, a menos que o faça também em favor do credor, assegurando a igualdade e 

a prioridade do crédito. Como no caso da afirmativa, esta construção também pode ser 

vista como a associação da forma básica, dada a existência de comando negativo, com a 
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 Código Civil, art. 108. 
61

 Segundo Orlando Gomes: “A figura da obrigação natural é, no Direito moderno, a principal categoria 

das obrigações imperfeitas. Seu conceito é o de uma relação obrigacional desprovida de ação, mas não 

totalmente de tutela jurídica.” (p. 97) (...) Trata-se, para alguns, de verdadeira relação jurídica, a 

despeito de faltar o elemento coativo. É a opinião que predomina. Outros exemplificam-na como um 

débito sem garantia, admitindo, assim, a dissociação entre debitum e obligatio. Insistem escritores 

modernos em lhe negar a qualidade de dever jurídico propriamente dito, considerando-a, antes, um 

dever moral, uma simples relação de fato, a que a ordem jurídica atribui limitados efeitos. Nesta linha de 

pensamento, BONFANTE define obrigações naturais como os deveres morais que tem conteúdo 

patrimonial (p. 100) (1994) 
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cláusula pari passu, ante a finalidade de preservar a condição do credor titular da 

cláusula. 

 

O propósito da cláusula é que o credor não constitua garantias. Eis o dever e a essência 

que constitui a negative pledge clause. Porém, se o fizer, estará caracterizado o evento 

futuro e incerto que desencadeia o dever subsequente de estender o ato igualmente em 

favor do credor. Aqui se observa a situação que poderá constituir uma obrigação, uma 

condição
62

, um ônus
63

 ou um encargo
64

 para o devedor. Essa construção pode atribuir 

maior liberdade ao devedor, podendo ele se valer da faculdade de flexibilizar ou até 

mesmo violar o dever que lhe foi imposto, desde que ofereça igual tratamento, 

vantagens e seguranças ao credor.  

 

As noções de debitum e de obligatio tornam-se relevantes, vez que constituem os 

elementos jurídicos que associam as faculdades do credor frente ao inadimplemento do 

devedor. Se interpretada a partir da existência de um dever e de uma condição, ter-se-á 

relação jurídica de debitum sem propriamente a coexistência de obligatio própria 

(GOMES, 1994a, p. 14-16), o que suscita a conclusão de que, neste particular, não 

haveria ação para coagir o adimplemento ou obstar o inadimplemento. Haverá discussão 

apenas sobre a eficácia da garantia concedida ao terceiro, enquanto semelhante 

tratamento não fosse estendido ao credor. Inexistindo obrigação de não fazer ou de 

fazer, certamente que não poderá o credor obstar a constituição da garantia, ficando sua 

ação voltada exclusivamente às consequências contratuais e eventuais perdas e danos. A 
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 Conforme Orlando Gomes: “Condição é a disposição acessória que subordina a eficácia, total ou 

parcial, do negócio jurídico a acontecimento futuro e incerto. (...) É a eficácia do ato que fica 

subordinada. A condição não afeta sua existência, mas somente a execução. (...) A incerteza tem que ser 

objetiva, isto é, real, não bastando que o evento seja desconhecido das partes. A incerteza subjetiva não 

condiciona a eficácia do negócio jurídico.” (1993, 401-402) O dever que é próprio da negative pledge 

clause faz surgir a incerteza, pois o negócio é constituído com a convicção de que não serão constituídas 

garantias. O devedor assume o dever negativo, esperando assim agir. O credor, da mesma forma, espera 

que garantias não serão outorgadas. 
63

 “Convém insistir na distinção entre obrigação e ônus jurídico. Não devem ser confundidos porque a 

obrigação consiste na imposição de um interesse próprio em proveito de um interesse alheio, enquanto, 

no ônus, o sacrifício do interesse próprio é imposto em relação a outro interesse próprio.” (GOMES, 

1994a, p. 26) 
64

 Orlando Gomes: “O modo ou encargo é um ônus imposto a uma liberdade (Dernburg), que não 

modifica os efeitos do negócio, antes acrescenta outros, que entretanto não reagem sobre os primeiros 

(Santoro Passarelli).” (1993, p. 421) “Consistente o modo num ônus que integra acidentalmente o 

conteúdo do negócio. Só nos negócios gratuitos pode-se falar em modo. Quaisquer obrigações, de 

caráter acessório, que se lhe assemelhe, num contrato oneroso, não será modo no sentido técnico da 

palavra.” (1993, p. 422) “ 
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infração contratual, portanto, decorre da não concessão de garantia e de preferência em 

favor do credor e beneficiário da negative pledge clause. Por outro lado, a execução da 

cláusula com essa formulação pode ser suscitada a partir do debitum e da obligatio 

inerentes à pari passu, ante a obrigação de preservar a posição do credor e as vantagens 

dela decorrentes.  

 

Joana Forte Pereira Dias manifesta entendimento de que esta espécie de cláusula 

pressupõe uma obrigação negativa com faculdade alternativa. A autora cita posição de 

Pessoa Jorge, que crê se tratar de uma condição que retira da violação o caráter de 

inadimplemento do devedor (DIAS, 2003, p. 950). A consequência dessa maneira de se 

interpretar o âmago do comando obrigacional da cláusula está na viabilidade da 

execução específica. Neste caso haverá duplo debitum sob a mesma obligatio, o que 

viabiliza o entendimento de que a cláusula comporta execução específica. 

 

Concernente ao processo obrigacional
65

 que resulta o adimplemento, qualquer que seja 

a interpretação sobre o âmago da formulação mista da negative pledge clause, estar-se-á 

no âmbito das obrigações pessoais, as quais jamais poderão constituir garantia sobre 

determinado bem, na medida em que tal efeito é próprio das obrigações de natureza 

real. 

 

Inexistindo obrigação de não fazer ou de fazer, o credor não poderá obstar a 

constituição da garantia de terceiro, ficando sua ação voltada exclusivamente às 

consequências contratuais e eventuais perdas e danos. A infração contratual, portanto, 

decorre da não concessão de garantia e de preferência em favor do credor e beneficiário 

da negative pledge clause. Menezes Cordeiro admite a possibilidade de se defender esse 

ponto de vista, embora entenda que ele não possa ser acolhido por desvirtuar por 

completo a vontade
66

 das partes. Defende, então, ser possível a busca pela tutela 

jurisdicional, visando obstar a não concessão de garantia ou que estender a posição do 

credor original para posição semelhante aos dos novos credores (2010, p. 527). 
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 SILVA, 2006. 
66

 Conforme definição de Pontes de Miranda: “As manifestações e as declarações de vontade são as 

exteriorizações da vontade, aptas a serem elemento de suporte do fato jurídico, com ou sem o intuito de 

se ter eficácia jurídica de tal ato.” (1983, Tomo I, p. 80) 
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9.5.4. Com automático reconhecimento de garantia 

A negative pledge clause com automático reconhecimento de garantia é concebida a 

partir da obrigação negativa que é própria da espécie, seguida da imediata consequência 

jurídica de constituição de garantia em favor do credor, na hipótese de inadimplemento. 

 

Menezes Cordeiro explora a validade dessa espécie de formulação no Direito Inglês, 

suscitando a necessidade de verificação da consideration.
67

 Significa dizer, pois, que a 

intenção das partes é fundamental na interpretação e na extração dos efeitos do negócio 

jurídico, sobretudo para esta formulação em especial. Inexistindo expressa manifestação 

de desejo em instituir cláusula de garantia sobre determinado bem, não haverá 

consideration e a validade do compromisso ficará limitada aos efeitos de obrigação 

contratual (2010, p. 522). Em linhas gerais, este elemento representa o preço pelo qual 

uma promessa é “comprada” e se expressa relação sinalagmática entre as partes (2010, 

p. 518 e 520). Tan Cheng Nan suscita que esta espécie de composição necessita de 

bargain e de consideration, dizendo que o primeiro importa a bilateralidade das 

obrigações, enquanto que o segundo está presente nos elementos de troca efetiva e de 

vantagens recíprocas inerentes ao negócio (1996, p. 437). Marvin Chirelstein explica se 

tratar do valor por trás do recebimento de uma promessa (CHIRELSTEIN, 2010, p. 12). 

Do ponto de vista do direito brasileiro, a consideration se relaciona com a vontade 

enquanto elemento de existência do negócio jurídico (AZEVEDO, 2002), sendo 

fundamental para efetiva constituição da negative pledge clause. 

 

Onamson registra a especificidade deste covenant, pontuando cingir-se a construção em 

elementos positivos e negativos para assegurar que o devedor não violará a obrigação; 

mas, se o fizer, semelhante garantia será considerada criada também em favor do credor 

original. Diferentemente da espécie afirmativa ou com extensão de segurança, em que 

as partes agem no sentido de executar determinado comando, nesta o efeito de garantia 

é presumido como resultado direto da inexecução da obrigação, sem qualquer 
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 Bilateralidade decorrente da troca efetiva de valores que se equivalem e que equilibra a relação 

contratual, tornando as obrigações exigíveis (GIFIS, 1998, p. 93).  
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participação dos agentes (2015, p. 16). No Brasil, dado o fato de o registro ser 

constitutivo do direito real, essa conclusão não poderia ser aplicada.
68

 

 

O propósito é justamente o de criar, pela via indireta, uma forma de garantia contratual 

a partir do inadimplemento da obrigação de segurança. O credor busca se proteger de 

eventual violação, ao mesmo tempo em que o devedor assim se obriga para demonstrar 

alto nível de vinculação ao negócio. Com relação à dinâmica da obrigação, o credor 

pretende não depender de qualquer conduta do devedor para ter constituído seu direito 

de garantia. 

 

A validade dessa formulação é tratada a partir dos elementos jurídicos necessários à 

constituição de garantias contratuais. Neste ponto, os elementos que constituem o 

âmago da obrigação sob a qual se estrutura a cláusula são fundamentais para examinar 

questão o efeito e a exigibilidade. Desta sorte, tem-se que formulação com automático 

reconhecimento de segurança tem o debitum sem a obligatio própria, pois a formação 

da garantia depende da conformidade com o sistema jurídico em que estiver sendo 

aplicada. 

 

Carl S. Bjerre suscita o precedente Knott v. Shepherdstown Manufactoring Co.
69

, 

ocorrido nos Estados Unidos da América, em que a intenção das partes contratantes foi 

empregada como argumento para se buscar a extensão dos efeitos da negative pledge 

clause para a constituição de garantia. Pretendia-se o reconhecimento dela como 

equitable mortgage, que atualmente corresponde à equitable lien. Na ocasião, a Corte 

afirmou a possibilidade de reconhecer a exigibilidade da obrigação quando estiverem 

presentes ao caso todos os elementos inerentes à constituição da garantia real. A 

despeito disso, a pretensão foi negada sob o entendimento de que a obrigação pactuada 

não conferiu security interest ou qualquer outra espécie de direitos patrimoniais (1999, 

p. 315-318). Para o direito brasileiro, a referência é valida a partir da ideia de que, a 

despeito da forma e do sentido literal da linguagem, a intenção das partes é fundamental 

ao sentido dos negócios jurídicos.
70
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 Vide nota 55. 
69

 E S.E. 266 (W. Va. 1888) 
70

 Código Civil, artigo 112. 
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Menezes Cordeiro diz que a “ideia de uma garantia real se constituir não por registro, 

mas através da simples vontade das partes, desde que decretada pelo tribunal 

competente, encontra-se bem sedimentada no Direito estado-unidense” (2010, p. 507). 

Comenta, ainda, o precedente citado por Bjerre, apontando que o direito de garantia 

somente não foi reconhecido nesse caso porque não ficou evidenciada a intenção das 

partes contratantes em prestar garantia, motivo pelo qual foi afirmada apenas a 

existência de obrigação contratual (2010, p. 509), esta de natureza negativa. Conclui o 

autor português, esclarecendo que a aplicação da equitable lien nos Estados Unidos da 

América somente é possível na negative pledge clause com automático reconhecimento 

de garantia, porquanto nela há intenção específica dos contratantes, não podendo ser 

aplicada na formulação padrão ou pura, por se tratar de “mera obrigação de não prestar 

garantias reais no futuro” (2010, p. 512). 

 

Onamson também registra o não reconhecimento dos efeitos de garantia desta espécie 

de covenant na Inglaterra, bem como suscita entendimento doutrinário difuso nesse 

sentido (2015, p. 17-19). Todavia, manifesta conclusão pessoal no sentindo de que a 

negative pledge clause com automático reconhecimento de segurança é capaz de 

adquirir o efeito de assegurar a satisfação da obrigação e garantir o objeto dela quando 

as partes manifestarem inequívoca vontade de constituir garantia a partir da obrigação, 

observando todos seus elementos constitutivos (2015, p. 24-25). 

 

O direito brasileiro não contempla a possibilidade de a negative pledge clause com 

automático reconhecimento de garantia ser aplicada tal como prevê sua concepção 

original. Imaginando a constituição de hipoteca em violação ao covenant negativo, a 

primeira questão a ser considerada está no processo obrigacional sob o qual se almeja o 

adimplemento. Neste caso, busca-se constituir uma obrigação, cujo ato “concessivo” se 

insere dentro do direito das coisas, resultando modo anômalo de constituição de 

garantia. O nascimento e o desenvolvimento das obrigações relativas ao direito de 

garantia seguem regras legais rígidas, vinculadas ao numerus clausus dos direitos reais, 

não se podendo falar na constituição de direito real sem previsão legal expressa. Logo, o 

adimplemento atinente a este tipo de covenant ficaria comprometido por absoluta falta 
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de consonância com o sistema jurídico. Pouco importa a existência de vontade, seja de 

constituição de direito real, seja de adimplir a obrigação em espécie, manifestada na 

formulação da cláusula. Ademais, sob a perspectiva da teoria da causa
71

 aplicada à 

negativa pledge clause com automático reconhecimento de garantia, o negócio 

proveniente da obrigação negativa principal é autônomo em relação à obrigação 

consequente real acessória. A vontade que motiva a não constituição de garantias não é 

a mesma que justificaria a constituição da garantia. O fim define o objeto da obrigação, 

determina seus efeitos e transforma a abstenção em resultado de interesse jurídico. O 

aspecto funcional da cláusula, outrossim, não será suficiente para converter obrigação 

pessoal em ato formativo de obrigação real.
72

 

 

O segundo empecilho é meramente formal e está relacionada à necessidade de 

instrumento público para validade dessa espécie de garantia real.
73

 A contratação dessa 

espécie de negative pledge clause por meio de contrato particular já seria o primeiro 

problema a ser enfrentado, ficando comprometida a validade da garantia decorrente do 

descumprimento da cláusula. No caso de alienação fiduciária em garantia, a formalidade 

inerente ao modo de contratação não seria um problema, pois o contrato particular serve 

de título.
74

 A questão é que a plena constituição de garantia depende de registro do 

título constitutivo, seja em relação à hipoteca
75

, seja quanto à alienação fiduciária
76

. 

Então, ainda que se supere o ponto relativo à validade, a eficácia da garantia estaria 

comprometida por ausência de registro.
77
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 A teoria da causa, baseada nas premissas do direito romano, passa pela ideia de condictiones e chega 

ao conceito de finalidade do negócio jurídico. Não se trata de afirmar que o negócio é condicionado à 

causa enquanto elemento de existência ou requisito de validade. E sim se enxergar o fim da prestação sob 

o aspecto econômico, estabelecendo conexão entre o negócio antecedente e o consequente. O vício de 

causalidade na fase do nascimento e desenvolvimento da obrigação, que se mostra na constituição do 

direito, pode ser fundamental a ponto de obstar o adimplemento
71

 (SILVA, 2006, p. 46). Manifesta-se por 

meio de duas correntes: objetiva, ligada à iusta causa traditiones, e subjetiva, voltada à condictio ob 

causam. A vinculação dos dois conceitos produziu a função objetiva do negócio jurídico, que é o 

instrumento de ligação entre ato jurídico antecedente e o consequente. A partir da qual fala-se em função 

e não mais se fala em fim (SILVA, 2006, p. 48). Com relação à relevância aplicativa, explica Clóvis do 

Couto e Silva: “Em se tratando de transferência de bens, vale o axioma de que não há atribuição sem 

causa. A causa existe sempre, embora os sistemas jurídicos, em certos casos, possam impedir a sua 

verificação, abstraindo-a.” (2006, p. 49).  
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 Vide nota 62. 
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 Código Civil, artigo 108. 
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 Lei n. 9.514/97, artigo 24.   
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 Código Civil, artigo 1.492 e seguintes. 
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 Lei n. 9.514/97, artigo 23.   
77

 Vide nota 55. 
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9.5.5. Imprópria 

Cuida-se da utilização de algumas das espécies mais comuns de negative pledge clause, 

acrescida de outras obrigações, condições ou deveres a ela associadas. Explica Joana 

Forte Pereira Dias: “Sob a mesma designação abrange-se realidades distintas – uma 

cláusula de negative pledge em sentido próprio, com obrigação do mutuário não 

constituir garantias reais a favor de terceiros, mas também uma cláusula de 

inalienabilidade, com a obrigação do mutuário de não alienar os seus bens ou os bens 

mais significativos de seu patrimônio, ou fazendo depender essa alienação da 

autorização ou consentimento prévio do mutuante.” (2003, p. 952)  

 

Busca-se preservar o patrimônio do devedor, mediante o fortalecimento do vínculo 

obrigacional negativo, encadeando-o a outras medidas protetivas. A formação 

imprópria é estruturada no debitum inerente ao covenant negativo, sendo a obligatio 

protegida por meio de outras relações obrigacionais formadas por seus próprios 

elementos. Essas obrigações são pessoais e ensejam ação da mesma natureza. 

 

Em última análise, providências desta espécie acabam por beneficiar o conjunto de 

credores do devedor, antes da aposição da cláusula de inalienabilidade. O contrário 

importaria também em prejuízo coletivo, pois todos teriam seus créditos desprovidos do 

acervo que poderia ser chamado à responsabilidade do devedor. 

 

10. Enquadramento jurídico 

10.1. Garantia e obrigação 

O enquadramento jurídico da negative pledge clause pressupõe a identificação e a 

compreensão dos elementos que caracterizam essa modalidade de cláusula, buscando 

qualificá-la e explicá-la. Justifica-se a descrição dogmática no fato de se tratar de 

modelo contratual oriundo da prática da common law e que vem sendo aplicada em 

negócios formalizados e executados em países de tradição jurídica baseada na civil law. 

A finalidade da qualificação é proporcionar o conjunto de informações, conceitos e o 

substrato teórico para aplicação do instituto. 
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A primeira referência que vem à mente quando se pensa na negative pledge clause é a 

ligação dela com a ideia de garantia. Assim ocorre porque a construção da cláusula 

normalmente está associada à necessidade e ao interesse de preservar determinado 

patrimônio, protegendo o interesse do credor. O devedor assume o compromisso de 

manter seus bens livres e desimpedidos de ônus. O credor aceita a promessa e a utiliza 

como lastro de operação econômica. O negócio é firmado com amparo na 

responsabilidade patrimonial e no equilibro que ela proporciona entre as obrigações. O 

devedor beneficia-se por não precisar comprometer determinado bem, enquanto que o 

credor busca assegurar posição privilegiada e sem concorrência na hipótese de eventual 

necessidade de execução. Todavia, não existe vinculo direto entre a obrigação e o 

patrimônio. Nenhum bem é afetado, individual ou amplamente considerado. Não se 

trata, portanto, de garantia, real ou pessoal, segundo a acepção jurídica da palavra. Há 

apenas obrigação de não fazer que se direciona à manutenção da situação jurídica de um 

determinado acervo patrimonial ao longo do período que compreende o nascimento, o 

desenvolvimento e o adimplemento da obrigação principal.  

 

As garantias reais têm como principal característica a possibilidade de o credor executar 

bens específicos para satisfazer obrigação independentemente da vontade ou da 

colaboração do devedor. As garantias pessoais, por sua vez, vinculam todos os bens 

daquele que assim se obriga. Há, em ambos os casos, afetação de patrimônio. A 

responsabilidade recai sobre os bens do devedor, estendendo a relação obrigacional, 

que, originalmente, se manifestava no binômio credor-devedor, passando, a partir da 

constituição da garantia, a ser caracterizada no trinômio credor-devedor-

bem/patrimônio. Especificamente falando, garantia se relaciona à ideia de meio e de 

objeto de satisfação. Há reforço quantitativo e qualitativo da obrigação, porque se alarga 

e se refina a massa patrimonial responsável (DIAS, 2003, p. 1019-1020). 

 

Nenhum desses efeitos decorre da negative pledge clause. Ela não modifica nem 

aumenta o alcance da responsabilidade. O devedor continua pessoalmente 

comprometido com o pagamento e seus bens permanecem livres e desimpedidos, como 

se não houvesse contratado a obrigação de não fazer. Funciona apenas como meio de 

pressão e tem eficácia meramente relativa (DIAS, 2003, p. 1020-1021). A ideia de 
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garantia jurídica se relaciona a esta espécie de covenant negativo apenas em sentido 

amplo, sendo o seu alcance adstrito ao conteúdo e à força da obrigação. O efeito de 

segurança é reflexo e decorre da possibilidade atribuída ao credor de liquidar o negócio 

no momento em que julgar conveniente, enquanto se espera que não concorrerá com 

credores da mesma classe ou com titulares de crédito privilegiado. O enquadramento 

jurídico no âmbito do direito das obrigações, portanto, leva em consideração justamente 

essas circunstâncias, restrições e limitações. 

 

As garantias típicas vinculam a obrigação ao patrimônio. Já as cláusulas de garantia e de 

segurança relacionam a pessoa, a obrigação e a responsabilidade patrimonial, atuando 

como instrumento acessório de obrigação principal. O compromisso de não outorgar 

garantias é constituído e percorre trajeto mais longo. Segue o caminho obrigacional, 

buscando obter resultado prático semelhante ao que ofereceria alguma das modalidades 

de garantia típica: estabelecer relação jurídica que viabilize a satisfação da obrigação. 

De fato, a negative pledge clause exerce função de garantia, pois reforça a tutela 

jurídica dos credores comuns e quirografários por meio da conservação patrimonial. A 

relatividade da eficácia é compensada pelo meio de pressão que provém das 

consequências do descumprimento dessa espécie de cláusula, como o vencimento 

antecipado da dívida e o ressarcimento de danos, assim como, eventualmente, a 

responsabilização de terceiros. Excepcionalmente, ainda, o inadimplemento poderá 

também desencadear o dever de fiadores ou cláusulas dessa espécies, como a cross 

default ou a pari passu (DIAS, 2003, p. 1021-1022). 

 

Tudo isso reforça a posição do titular da negative pledge clause e, pela via reflexa, lhe 

assegura resultado útil semelhante ou próximo ao que obteria por meio de garantias 

típicas. Daí o enquadramento dessa espécie de covenant como cláusula de garantia e de 

segurança, dentro do direito obrigacional e sem relação com o regime jurídico das 

garantias típicas. O encontro das duas categorias será apenas reflexo, funcional e 

decorrente de efeitos práticos. 
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10.2. Cláusula de garantia acessória 

A negative pledge clause é uma obrigação acessória por natureza. Ela é constituída sob 

a perspectiva de que há obrigação principal não assegurada, total ou parcialmente, por 

uma garantia típica ou que demanda resguardo quanto a responsabilidade patrimonial. O 

credor, então, exige a constituição do covenant negativo com a finalidade de evitar que 

outros credores tenham suas obrigações garantidas por bens específicos ou por um 

acervo patrimonial, tornando-se credores privilegiados em relação ao original. Existe 

relação de dependência entre a cláusula de garantia e segurança e a obrigação principal, 

haja vista que não faz sentido falar na primeira sem a existência da segunda. Ausente a 

relação creditícia, não há porque constituir obrigação para assegurar a satisfação dela. 

Conforme observa Joana Forte Pereira Dias, “serão acessórias (apenas) porque 

funcionalmente dirigidas à efectiva realização da satisfação integral do crédito”. 

(2003, p. 1023) 

 

Necessário, pois, a presença de vontade em constituir a cláusula de garantia e segurança 

para assegurar a obrigação principal. Correlacionando a dogmática do direito brasileiro 

com a teoria estrangeira, vale a pena pensar nos elementos que advêm da consideration 

(CHIRELSTEIN, 2010). Significa dizer que algo de valor deve equilibrar a relação, 

vinculando as partes e tornando as obrigações exigíveis (GIFIS, 1998, p. 93). 

Representa o preço
78

 e o sinalagma do compromisso (MENEZES CORDEIRO, 2010, p. 

518 e 520). O crédito subsiste a partir de uma operação econômica, que pode ser, por 

exemplo, mútuo de ativos financeiros. A negative pledge clause decorre da obrigação 

de restituição do capital mutuado e da necessidade de resguardar o patrimônio em que o 

negócio foi lastreado. Há relação de débito e crédito que garante a reciprocidade e a 

equivalências entre as obrigações de cada uma das partes. 

 

A acessoriedade da cláusula apresenta a característica de, no caso de inadimplemento da 

obrigação principal, desencadear a aplicação do instrumento de garantia e de segurança 

para compelir a satisfação da principal. Joana Forte Pereira Dias diz que este predicado 

se dá em “sentido inverso, porque a ‘sorte’ do objeto principal fica, de certo modo, 

dependente da observância destas cláusulas”. E completa: “Mas também é claro que 
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 Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltda. v. Selfridge Ltd. (1915) A.C. 847-865. 
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não é possível esquecer que o desaparecimento da obrigação principal, por exemplo, 

por nulidade, afastará consigo estas cláusulas de garantia ou segurança.” (2003, p. 

1023) 

 

Variações de tempo e espaço na constituição da obrigação principal não retiram o 

caráter acessório da negative pledge clause, tampouco comprometem a sua efetividade. 

Compromissos futuros poderão ser assegurados por meio deste tipo de covenant 

negativo. A obrigação de não fazer poderá ser constituída a partir de termo
79

 ou 

condição.
80

 O evento futuro, certo ou incerto, estará relacionado à obrigação principal. 

Para ambos os casos, a formulação mista exemplifica a situação, pois parte da premissa 

de que sob os bens do devedor não devem recair garantias em favor de terceiros, mas se 

alguma garantia for constituída, a consequência se implementará. Ônus
81

 é outra 

categoria de cláusula que podem se relacionar à constituição do covenant negativo. 

Aqui a hipótese pode ser associada à modalidade afirmativa, em que a constituição de 

garantia em favor de terceiro - violação da obrigação negativa –, atribuirá a esse mesmo 

devedor a subsequente obrigação de constituir garantia também ao beneficiário do 

covenant – obrigação positiva. Para viabilizar outro negócio com outorga de garantia, o 

devedor terá o ônus de constituir duas garantias, uma em favor do terceiro e outra em 

cumprimento da negative pledge clause. Encargo
82

 também pode ser associado ao 

covenant em comento quando a execução da obrigação acessória demandar alguma 

prestação personalíssima
83

, podendo, eventualmente, ter o efeito de suspender
84

 a 

caracterização do adimplemento da obrigação.
85

 Da mesma forma que a obrigação 
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 Código Civil, art. 131. 
80

 Código Civil, art. 121. 
81

 Vide nota 63. 
82

 Código Civil, art. 136. 
83

 Vide nota 64. 
84

 Orlando Gomes: “O modo ou encargo parece com a condição. Difícil distingui-los, às vezes. (...) O 

modo é coercitivo. A condição, suspensiva. Um coage; o outro, não. Não obstante, o modo é restrição 

menor do que a condição. Assim, em caso de dúvida, presume-se que é modo. A distinção quanto aos 

efeitos não apresenta dificuldade. O modo não suspende a aquisição nem o exercício do direito. A 

condição suspende não somente o exercício, mas também a aquisição. O encargo é simplesmente uma 

diminuição da vantagem criada pelo negócio jurídico. A disposição principal é de atuação imediata, sem 

que seja necessário o cumprimento do ônus, porque obriga mas não suspende (Trabucchi).” (1993, p. 

422-423) 
85

 Seria o caso, por exemplo, de negative pledge clause firmada para proteger ou resguardar um bem 

específico, dada a relação dele com o negócio. Neste caso, o credor espera que o devedor não dê esse bem 

em garantia. Caso assim desejasse agir, o devedor poderia pensar em substituir a proteção da cláusula de 

garantia e segurança por outra espécie de garantia prestada por terceiro, o que manteria a proteção da 
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acessória poderá ser firmada em instrumento separado, sem qualquer prejuízo à 

validade ou à subordinação ao pacto principal. Nesses casos, as consequências da 

cláusula acessória somente são exigíveis a partir do momento em que se verificar o 

nascimento, o desenvolvimento e o inadimplemento da obrigação principal.  

 

Joana Forte Pereira Dias indica três circunstâncias que reforçam a acessoriedade da 

negative pledge clause: a primeira diz que a existência e a validade dela decorre do 

mesmo predicado quanto à obrigação principal, pois, se o objeto é estabelecer a par 

conditio creditorium, o crédito deverá existir e ser válido. A segunda se relaciona com o 

fato de a acessória acompanhar a principal, no caso desta ser transmitida. A terceira 

está presente na possibilidade de o caráter acessório também ser considerado em grau 

médio ou fraco, quando a atuação dos efeitos da cláusula não for plena ou quando a 

relação de dependência for meramente existencial (2003, p. 1023-1024). Melhor 

dizendo, pode-se consignar que esses exemplos lembrados pela autora portuguesa 

seriam efeitos da acessoriedade. A negative pledge clause é acessória por sua existência 

decorrer da obrigação principal. 

 

10.3. Outros enquadramentos semânticos 

O caráter funcional da negative pledge clause ainda permite que outras designações 

semânticas lhe sejam atribuídas com a finalidade endereçar a interpretação e melhor 

extrair seus efeitos. Nesse sentido, além do conteúdo jurídico que lhe é próprio, a 

intenção das partes passa a adquirir especial relevância, pois ela é o elemento 

determinante do estabelecimento do vínculo obrigacional. 

 

A garantia de resultado pode ser observada a partir do modo como a obrigação foi 

constituída e da vinculação que o devedor assumiu quanto à consecução do negócio. 

Nesta linha de ideia, a preservação do patrimônio e a igualdade entre os credores são 

pontuados e contratados independentemente daquilo que se almeja quanto à obrigação 

                                                                                                                                               
obrigação principal. Contudo, nesta hipótese, o que o credor realmente almejava era a constituição de 

obrigação personalíssima do devedor relativa a atos de alienação de um bem certo e determinado. Neste 

caso, mesmo com a constituição de garantia em substituição ao covenant negativo de proteção, este 

poderá ser considerado inadimplido ante à violação do modo. 
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principal. Daí a possibilidade, nesta circunstância, de se enquadrar a negative pledge 

clause também como cláusula de garantia de resultado (DIAS, 2003, p. 1024). 

 

A convenção de garantia corresponde à assunção de todos os riscos inerentes à não 

verificação do resultado garantido. Joana Forte Pereira Dias usa a expressão “haja o que 

houver” para designar a textualidade que caracteriza esse enquadramento, dizendo que 

ela indica a assunção de risco além do limite legal (2003, p. 1025). Importa dizer que, 

nesta hipótese, o devedor estaria incluindo sua esfera de responsabilidade também em 

situações de caso fortuito ou força maior
86

, passando a responder pelas perdas e danos 

de atos e fatos inerentes a essas duas figuras. 

 

A garantia preventiva advém do âmago da principal função da negative pledge clause: 

exercer tutela preventiva em relação ao patrimônio, evitando a diminuição ou a 

deterioração dele. Desta sorte, busca-se não comprometer a garantia que decorre da 

existência de bens em quantidade e qualidade suficientes à satisfação da obrigação 

principal. A prevenção relaciona-se com o resultado útil da operação econômica por trás 

do negócio jurídico (DIAS, 2003, p. 1025). 

 

A expressão garantia aparente é, em alguma medida, vinculada à ideia da negative 

pledge clause em razão do amplo efeito que ela tem na relação jurídica e, 

particularmente, quanto aos contratantes. Como já foi dito, não se trata de garantia no 

sentido jurídico do termo. Contudo, é inegável que ela preenche o espaço vazio que 

existe entre a ausência e a presença de garantia, entre a responsabilidade patrimonial do 

devedor e a vinculação da obrigação a um bem específico. “Por estas razões” – conclui 

Joana Forte Pereira Dias – “consideramos que a caracterização das cláusulas como 

‘meras aparências de garantia’ é profundamente redutora.” (DIAS, 2003, p. 1026) 

 

Garantia negativa é indicação semântica que provém de interpretação restritiva da 

cláusula. Qualquer que seja a espécie e os efeitos pretendidos, a negative pledge clause 

estará sempre amparada em obrigação que se volta à preservação de bens livres e 

desimpedidos, assim como à ressalva de mudança nas posições dos credores. O termo 
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 Código Civil, art. 393. 
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garantia é empregado em seu sentido amplo e decorre do caráter operacional desta 

espécie de covenant negativo. Destes dois elementos se extrai a função preventiva, o 

efeito compulsório e o reflexo difuso, assegurando a estabilidade patrimonial. É, pois, 

obrigação acessória com forte efeito na principal e acaba por beneficiar toda gama de 

credores e até mesmo o devedor, por lhe impor regime de austeridade que talvez não 

teria sem o constrangimento imposto pela cláusula. Tudo isso acontece ao longo de toda 

a vida do negócio, dada a execução continuada da obrigação, contribuindo para a 

construção desta designação semântica (DIAS, 2003, p. 1027-1028). 

 

Tem-se, portanto, que a natureza jurídica da negative pledge clause passa por todas as 

suas características funcionais. Apenas a análise de seus elementos dogmáticos não é 

suficiente para explicar propósitos minuciosos e efeitos de segunda ou terceira 

grandeza. Fala-se aqui dos efeitos econômicos e da influência que exerce na redação do 

contrato (TRIANTIS e SCOTT, 2006) e no comportamento dos negociantes. Elas 

complementam o enquadramento da cláusula, oferecendo desígnios que vão além do 

direito e constroem o conjunto de características que dão forma e endereçam a aplicação 

desse instituto que pode ser de grande utilidade prática. 

 

11. Efeitos e estratégias 

11.1. Prático-temporais, econômicos e jurídicos 

Os efeitos dos negócios podem ser vistos sob diversos aspectos de análise, partindo 

daqueles de ordem prático-temporal, passando pelos de natureza econômica, até se 

chegar aos jurídicos propriamente ditos. Os dois primeiros são extrínsecos às 

obrigações, por não o integrá-las diretamente, ao passo que o terceiro é intrínseco, já 

que se relaciona com os atributos do negócio. 

 

O aspecto prático-temporal se relaciona com o momento em que a negativa pledge 

clause desencadeia seus efeitos na relação jurídica obrigacional da qual ela é um 

instrumento acessório. Refere-se à projeção do negócio no tempo da relação contratual. 

Contratado o covenant negativo, de início espera-se que ele funcione como instrumento 

de controle e segurança ou como fonte de incentivo. É a chamada atuação ex ante. O 

efeito, nesta hipótese, será resultado da coação e do constrangimento impostos pela 
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obrigação ante às consequências que o inadimplemento deposita sobre responsabilidade 

do devedor. Num segundo momento, tem-se a atuação ex post. Por meio desta, as 

consequências da obrigação descumprida agem repressivamente contra o devedor, 

desencadeando o vencimento antecipado da obrigação ou até mesmo a extinção da 

relação jurídica, sempre em prejuízo do devedor. 

 

Da natureza econômica se extraí o efeito prático de segurança negocial. Como já 

pontuado, a negative pledge clause preenche espaço na relação jurídica que fica entre a 

ausência e a existência de garantia jurídica típica. No primeiro caso, o credor lastreia 

seus interesses na responsabilidade patrimonial, confia nas condutas do devedor e se 

assegura em obrigações pessoais. Já a segunda, um bem ou a vinculação do patrimônio 

de uma pessoa equilibram as prestações recíprocas. O covenant, então, trabalha com 

elemento dessas duas realidades. É uma obrigação pessoal e, ao mesmo tempo, permite 

que o credor facilite o acesso ao patrimônio do devedor, pela via do vencimento 

antecipado e da responsabilidade, sem ter que aguardar momento futuro que pode vir 

ser desfavorável. Daí se conclui que a cláusula deve ser categorizada como de garantia e 

segurança, dado o efeito econômico que desempenha. 
87

 

 

No âmbito dos efeitos jurídicos da negative pledge clause, pode-se avançar, 

relacionando vontade e eficácia jurídica. Aprioristicamente, é necessário determinar 

que os substantivos devem ser adjetivados, surgindo as ideias de vontade negocial e a 

eficácia negocial. Isto é fundamental para se determinar o padrão de análise e as regras 
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 Quanto aos efeitos jurídicos, convém lembrar a teoria da subsunção para se explicar o tratamento 

lógico-formal do qual decorre a formação dos direitos. Sob esta perspectiva, a norma jurídica pode ser 

separada, a fim de que o suporte fático
87

 seja enquadrado como sujeito e o efeito jurídico como o 

predicado. O fato torna-se jurídico a partir do momento em que a norma incide sobre ele, resultando o 

nascimento de direitos e deveres, bem como produzindo seus efeitos (PONTES DE MIRANDA, 1983, 

Tomo III, p. 16). Inexistindo norma em sentido contrário ou condição suspensiva, serão eles eficazes. 

(SILVA, 2006, p. 66-68). Fala-se aqui em eficácia jurídica, a qual se distingue da ideia de eficácia 

prática, esta mais próxima da conotação de efeito prático. Os negócios jurídicos não têm as garantias 

típicas como elemento constitutivo. Este é um acessório do qual aquele é principal, embora sejam 

autônomos um em relação ao outro. Desta sorte, não outorgar garantias é um fato simples, uma inação, a 

princípio, irrelevante para o mundo jurídico. Uma vez contratada a obrigação de não outorgar garantias, 

sob o mesmo suporte fático o fato torna-se jurídico. Nesta proposição, o sujeito corresponde ao negócio 

sob o qual a obrigação de não fazer foi constituída, enquanto que o predicado decorre dos efeitos que a 

obrigação lança nesse mesmo negócio. Direitos e deveres surgem e desencadeiam seus efeitos à medida 

que o fato se torna jurídico. Então, sob essa perspectiva teórica, os efeitos da negative pledge clause 

advêm de construção lógico-formal do qual o negócio principal corresponde ao sujeito enquanto que a 

não concessão de garantias e a preservação da preferência do credor o predicado. 
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que serão aplicadas para se perquirir se a intenção era outorgar garantia, segundo a 

acepção jurídica da palavra, ou apenas constituir obrigação voltada à proteção da massa 

patrimonial.
88

 Então, mesmo que a negative pledge clause tenha sido contratada com a 

intenção de se constituir garantia, não terá ela tais efeitos, porquanto a vontade não se 

harmoniza com a norma jurídica pertinente às garantias, que é de natureza cogente e não 

dispositiva. Enquanto garantia plena, segundo a acepção jurídico-formal da expressão, o 

ato é nulo.
89

 Contudo, a consequência econômica, ainda que equivocado o 

endereçamento técnico do ato, serve para indicar o todo negocial e o resultado 

almejado, propiciando a qualificação do negócio no âmbito do direito das obrigações, 

especificamente como cláusula de garantia e segurança. A natureza jurídica do negócio 

é a circunstância que faz irradiar os efeitos e determina a eficácia jurídica, servindo a 

vontade de mero elemento indicativo do desejo das partes (PONTES DE MIRANDA, 

1983, Tomo III, p. 132-136) 

 

Em seguida, a exteriorização dos efeitos jurídicos da negative pledge clause são 

observados a partir de uma concepção estrutural dessa espécie de negócio jurídico, o 

que se obtém mediante a aplicação da teoria dos planos do negócio jurídico 

(AZEVEDO, 2002).
90

 Nesse sentido, questões relacionadas à essência das obrigações e 

à funcionalidade delas no mundo prático se revelam a partir da separação estrutural em 

planos: existência
91

, validade
92

 e eficácia
93

. Segundo Antônio Junqueira Azevedo: “É 

                                                 
88

 Pontes de Miranda: “A vontade dos efeitos, o querer tais efeitos, é dado fáctico; passa-se no plano 

puramente econômico; nem é possível, nesse plano, outra causação que de vontade a efeitos: o que fica 

entre eles é o jurídico. Daí haver efeitos não-queridos e não se produzirem efeitos queridos.” (Tomo III, 

1983, p. 183) 
89

 Art. 166 do Código Civil. 
90

 “In concreto, negócio jurídico é todo fato jurídico consistente em declaração de vontade, que o 

ordenamento jurídico atribui os efeitos designados como queridos, respeitados os pressupostos de 

existência, validade e eficácia impostos pela norma jurídica que sobre ele incide.” (AZEVEDO, 2002, p. 

16). “(…) o negócio jurídico, em segundo lugar, não é um simples fato, no qual a norma jurídica leva em 

consideração a existência de vontade (um ato); ele é mais do que isso; ele é uma declaração de vontade, 

isto é, uma manifestação de vontade cercada de certas circunstâncias, as circunstâncias negociais, que 

fazem com que ela seja vista socialmente como destinada a produzir efeitos jurídicos. O negócio jurídico 

não é, por outras palavras, uma simples manifestação de vontade, mas uma manifestação de vontade 

qualificada, ou a uma declaração de vontade”. (AZEVEDO, 2002, p. 17) 
91

 O ato existe porque há manifestação de vontade. O consentimento decorre do querer das partes quanto à 

realização de determinado ato. O objeto é a coisa ou a prestação à qual se declara a vontade. E o preço 

apresenta-se como o subsídio de valoração da troca, podendo ser determinado ou determinável. São esses 

os elementos essenciais. Valendo de classificação doutrinaria, pode-se ainda falar em elementos gerais, 

que se subdividem em intrínsecos ou constitutivos, como a forma, o objeto e a circunstância, e 

extrínsecos ou pressupostos, como o agente, o lugar e o tempo. Têm-se também os elementos categoriais, 

que endereçam a natureza jurídica de cada tipo de negócio, bem como em elementos particulares, como a 
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preciso, em primeiro lugar, estabelecer com clareza, quando o negócio existe, quando 

uma vez existente, vale, e quando, uma vez existente e válido, ele passa a produzir 

efeitos. Feito isto, a inexistência, a invalidade e a ineficácia surgirão e se imporão à 

mente com a mesma inexorabilidade das deduções matemáticas.” (2002, p. 25) 

Significa, então, que os efeitos são decorrentes e sucessivos dessa estrutura planificada 

do negócio jurídico. 

 

A análise estrutural da negative pledge clause resulta que sua existência pressupõe 

vontade específica de contratar. O ato jurídico diretamente relacionado à constituição de 

obrigação de não outorgar garantia decorre de contratação certa e determinada, por meio 

da qual credor e devedor, reciprocamente, praticam ato volitivo para a constituição de 

obrigação desse espécie. O suporte fático é necessário à existência do ato jurídico, pois 

                                                                                                                                               
condição, o termo e o encargo e os elementos acidentais, que a cláusula penal (AZEVEDO, 2002, p. 34-

39). Sem consentimento, sem objeto e sem preço sequer é possível falar em existência do negócio no 

mundo jurídico. No campo prático, a falta de elemento geral afasta o regime das nulidades, devendo a 

impugnação se dar pela via da declaração de inexistência. A ausência de elemento constitutivo faz com 

que a aparência de negócio seja apenas um fato jurídico ou um ato jurídico não negocial, o que resulta 

aplicação de regras particulares. Os elementos categoriais indicam o regime aplicável, enquanto que os 

acidentais indicam nulidade parcial ou ineficácia (AZEVEDO, 2002, p. 40). 
92

 Neste plano estão as principais consequências que advêm das especificidades do negócio enquanto um 

ser jurídico. Pontes de Miranda fala em pressupostos de validade e os relaciona como não ocorrência de 

hipóteses de nulidade ou de anulabilidade, separando-os da questão da eficácia (1983, Tomo IV, p. 4). 

Aqui a declaração de vontade formada no plano da existência, mediante atributos de qualidade, adquire a 

condição para produzir efeitos. Consistem em pré-condições de tipo e espécie que a legislação impõe para 

que o negócio seja válido. Enquanto o plano da existência trata da substância do ato, no plano da validade 

o foco está no predicado. “Validade é, como o sufixo da palavra indica, qualidade de um negócio 

existente. ‘Valido’ é adjetivo com que se qualifica o negócio jurídico formado de acordo com as regras 

jurídicas.” (AZEVEDO, 2002, p. 42). A vontade qualificada, então, há de provir de agente capaz, recair 

sobre objeto lícito e se materializar segundo a forma prescrita em lei (CC, art. 104). Os elementos 

categoriais endereçam o regime jurídico aplicável e deles se extraem os requisitos específicos, como a 

finalidade, se o negócio for causal, ou o preço, na compra e venda. O mesmo se pode dizer com relação 

aos elementos particulares quando qualificam o negócio e transformam a vontade em declaração. 

Condições, termos e encargos, para serem válidos, devem apresentar requisitos específicos do negócio 

todo ou de parte dele, sob pena de nulidade (AZEVEDO, 2002, p. 43-48). 
93

 Segundo Pontes de Miranda: “A eficácia é a irradiação do fato jurídico; portanto depois da incidência 

da regra jurídica no suporte fático, que assim, e só assim, passa a pertencer ao mundo jurídico. (1983, 

Tomo V, p. 3). A norma incide sobre o fato, tornando-o jurídico, e passa a produzir efeitos. Pontes de 

Miranda: “Incidência é prius; e a incidência supõe regra jurídica e o suporte fático, sobre o qual ela 

incida. A eficácia é, pois, logicamente, posterius; o que não exclui a produção posterior da eficácia desde 

antes ou até antes da incidência, ou da própria regra jurídica, ou da concepção e elaboração da mesma 

regra jurídica.” (Tomo V., 1983, p. 3) Enquanto análise estrutural do negócio jurídico, o termo aqui toma 

conotação técnica e diz respeito somente às questões de direito. Leva em conta os possíveis efeitos que 

decorrem do negócio existente e válido. A distinção em três planos e a construção de um deles para tratar 

especificamente da eficácia decorre da convicção de que ela não se confunde com validade e, muito 

menos, pressupõe a existência. Por mais paradoxal que possa parecer, ato existente e válido pode não 

surtir os efeitos esperados, ao mesmo tem que, ainda que excepcionalmente, ato nulo pode gerar efeitos.
93

 
93

 (AZEVEDO, 2002, p. 49-51) 
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ele qualifica a vontade (PONTES DE MIRANDA, 1983, Tomo I, p. 101-102). O objeto 

será a abstenção a uma série de condutas lícitas e voltadas à disposição do patrimônio 

próprio. E o preço estará presente na relação de equivalência entre o constrangimento 

aceito pelo devedor e a vantagem oferecida pelo credor, esta manifestada na aceitação 

da cláusula de garantia e segurança em substituição às garantias típicas como lastra de 

operação econômica.  

 

A validade da obrigação de não outorgar garantias depende dos requisitos gerais 

aplicáveis aos negócios jurídicos em geral e aos específicos, próprios de cada uma das 

formulações possíveis. Sucede da conformidade do ato, em todas as suas 

especificidades, com a legislação de regência. A negative pledge clause mista
94

, por 

exemplo, por ser associada a uma condição, os requisitos desta também deverão ser 

observados para se falar em validade, podendo contaminar todo o negócio se for ilícita 

ou impossível.
95

 Já a formulação com automático reconhecimento de garantia
96

, 

segundo direito brasileiro, não atende à forma prescrita em lei, não se podendo falar em 

constituição tácita de garantia real, sendo este o ponto que compromete a validade 

dela.
97

 

 

Finalmente, a eficácia dessa espécie de covenant é produto da conformidade dele com 

elementos de existência e requisitos de validade
98

. Aqui vale a máxima de que, via de 

regra, a produção de efeitos do ato jurídico é consectário de ele ser e de valer. A 

                                                 
94

 Capítulo 9.5.3 
95

 Segundo Antônio Junqueira de Azevedo: “(…) há as condições que vitiantur et vitiant e há as vitiantur 

sed nom vitiant. As primeiras, contaminando de nulidade todo o negócio, demonstram muito bem como, 

afinal, o elemento particular do negócio nem sempre tem caráter ‘acidental’, quando se tem em vista o 

negócio concreto; as condições têm tanta ou mais importância que as outras cláusulas do negócio, não 

só para as partes, mas, também, às vezes, como os casos abaixo revelam, para a própria lei. Estão entre 

as condições que vitiantur et vitiant, segundo o direito positivo brasileiro, as que subordinam o efeito do 

negócio a fato juridicamente impossível (por exemplo, vender uma res extra commercium) e as chamadas 

condições ilícitas, isto é, as fazem a eficácia do negócio depender de fato contrário à lei ou aos bons 

costumes (por exemplo, se cometer crime, ou se prostituir, se se mutilar, se viver em concubinato) (2002, 

46-47) 
96

 Capítulo 9.5.4 
97

 Vide nota 55. 
98

 “Os fatos jurídicos. Inclusive os atos jurídicos, podem existir sem serem eficazes. (…) Há fatos 

jurídicos que são ineficazes, sem que a respeito deles se possa discutir validade ou invalidade. De regra, 

os atos jurídicos nulos são ineficazes; mas, ainda aí, pode a lei dar efeitos ao nulo.” (PONTES DE 

MIRANDA, Tratado de Direito Privado. Tomo  IV, 1984, p. 7) São exemplos, respectivamente, o 

negócio formalizado por representante que age além do mandato e não obriga o mandante e o casamento 

putativo que não prejudica os direitos dos filhos em relação a sucessão etc. (AZEVEDO, 2002, pp. 55-

56).  
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ausência de fatores externos se apresenta como o ponto central inerente à eficácia. De 

volta ao exemplo da forma mista da negative pledge clause
99

, enquanto não for 

constituída garantia a terceiro, o devedor não deverá agir da mesma maneira em relação 

ao credor. A obrigação positiva é decorrência do evento futuro e incerto. Enquanto o 

devedor não violar o dever de abstenção, a cláusula de garantia e segurança estará com 

sua eficácia jurídica suspensa. De outro lado, ainda entre as partes negociantes, os 

elementos categoriais indicam a natureza jurídica de obrigação do covenant e afastam a 

existência do negócio enquanto garantia contratual, comprometendo qualquer 

expectativa de eficácia nesse sentido. Com relação a terceiros, outrossim, a constituição 

de garantia real típica depende da observância de requisitos específicos, dentre eles a 

publicidade
100

 que provém do registro do título constitutivo.
101

 Desta sorte, a eficácia 

erga omnes decorre da veiculação da informação e a possibilidade de consulta pública. 

Por fim, não tendo terceiro participado do negócio em que a negative pledge clause foi 

constituída, faltar-lhe-á o que Antônio Junqueira de Azevedo chama de legitimidade-

fator de eficácia e associa à titularidade do poder para realizar eficazmente o negócio 

(2002, p. 58), não se podendo conceber a hipótese de os efeitos de um negócio entre 

duas partes vir a comprometer direitos de terceiros. 

 

11.2. Consequências prévias do inadimplemento: efeito ex ante 

11.2.1 Tutela inibitória 

A primeira consequência que decorre do descumprimento da negative pledge clause 

está relacionada com a possibilidade de ação preventiva. A construção e o efeito prático 

deste covenant negativo como cláusula de garantia e de segurança parte da premissa 

consequencialista e da lógica de probabilidades (MACCORMICK, 1983, p. 239-258) 

                                                 
99

 Capítulo 9.5.3 
100

 Perante o Oficial de Registro de Imóveis para hipoteca e alienação fiduciária em garantia (Art. 167, I, 

‘2’ e ‘35’da Lei n. 6.015/73) e Oficial de Registro de Título e Documentos para o penhor (Art. 127, II da 

Lei n. 6.015/73.). 
101

 (...) A eficácia pode ser simples ou relativa. A primeira se refere à integração plena do ato, de modo 

que a ineficácia seria fruto da incompleta satisfação e conformação da vontade negocial. O ato fica em 

condição de pendência. A condição suspensiva é um exemplo. Já a segunda diz respeito à oponibilidade a 

terceiros. Entre as partes o negócio é perfeito. A fragilidade dos efeitos está na inoponibilidade a 

terceiros. Daí a relatividade. Esta segunda espécie se materializa em situações que ensejam a observância 

de requisitos que tratam da publicidade e que são o passo para o ato se tornar erga omnes. Interessante 

destacar que todos esses fatores são externos ao negócio jurídico, de modo que a condição que interfere 

na eficácia simples diz respeito ao ato ou fato a ela relacionada e não à cláusula contratual, o mesmo se 

dizendo quanto à publicidade enquanto medida real de veiculação e não ato formal (AZEVEDO, 2002, p. 

55-58) 
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que, mediante silogismo de antecedente e consequente, identifica a sequela do 

inadimplemento e legitima a ação do credor antes que ela se materialize. A persecução 

do resultado e a possibilidade de utilização da obrigação de não fazer como fator de 

correção igualmente se relacionam com o propósito de impedir condutas que 

comprometam o compromisso de não outorgar garantias (MACCORMICK, 1983, p. 

244). Cuida-se, pois, da atuação ex ante e do efeito dinâmico dessa categoria 

obrigacional, que vai desde a de criação de incentivos ao adimplemento 

(FARNSWORTH, 2007, p. 5) como a possibilidade de buscar a tutela jurisdicional para 

obstar o descumprimento. 

 

Nesse sentido, Carl J. Bjerre é enfático ao indicar a injuction como medida apta e eficaz 

contra o descumprimento da negative pledge clause. O instrumento é próprio do sistema 

Anglo-Americano de direito positivo, tem origem na Court of Equity
102

 e corresponde 

ao remédio judicial que permite ação preventiva, de caráter impeditivo ou restritivo, 

contra conduta de particulares que contrariem qualquer espécie de direito (GIFIS, 1998, 

p. 108, 160 e 238). Malgrado a possibilidade jurídica, o autor destaca tratar-se de 

fenômeno jurídico não muito fácil de ser observado, porquanto, primeiramente, os 

credores têm dificuldade para antever o inadimplemento, e, em segundo lugar, pela 

rejeição dos credores a negócios com potencial litigioso e pela desistência deles em 

litigar, pois os custos tendem a superar os ganhos com a operação (BJERRE, 1999, p. 

328). Thomas C. Mitchell tem entendimento semelhante (1986, p. 168-172). 

 

Merkel igualmente admite a possibilidade da injuction e vislumbra semelhantes 

dificuldades à utilização dela como instrumento capaz de satisfazer o interesse do 

credor. O autor levanta questão relacionada à legitimidade contra quem a medida 

preventiva seria direcionada, dizendo que ela teria o efeito de obstar o ato, se intentada 

apenas contra o devedor que está por violar a negative pledge clause, e de impedir o 

recebimento da garantia, se acionado somente o terceiro que está por receber a garantia. 

                                                 
102

 A Court of Equity corresponde a órgão do Poder Judiciário com jurisdição sobre matérias onde não é 

possível se obter solução completa ou adequada por meio da lei comum. Desenvolveram seus próprios 

princípios e remédios para solução de conflitos, como a injunction, a specific performance. A bankruptcy 

Court, que julga casos de insolvência, corresponde a exemplo dessa espécie de órgão jurisdicional. Na 

Inglaterra, ela nasceu independente das couts of law, que julga os casos de direito comum, e, atualmente, 

encontra-se unificadas nas maiorias das jurisdições (GIFIS, 1998, p. 39-40, 108, 160). 
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Observa que pretensão dessa espécie seria inapropriada na Alemanha porque o interesse 

do terceiro em receber a garantia não é menos importante do que o do credor que 

possivelmente terá a obrigação violada. Com relação ao credor, o autor ainda aponta 

que o direito alemão dispõe de outras alternativas de proteção. Comentando a realidade 

jurídica de Luxemburgo, aponta que a injuction é um instrumento de proteção previsto 

na legislação, com destaque para o fato de que, se houver impugnação, a pretensão 

deverá se voltar para o ressarcimento de danos e prejuízos, assim como a medida não é 

apta para a anular a garantia formalmente constituída. Suscita a possibilidade de se 

defender os interesses do credor com base na Teoria do Induzimento à Quebra de 

Contrato ou de Conspiração, reconhecendo que tal medida suscitaria dilema relacionado 

aos verdadeiros interesses do devedor e dos terceiros, que estariam relacionados aos 

seus próprios negócios, sem vinculação com o resultado almejado pelo credor. Conclui, 

dizendo que as pessoas podem se obrigar na forma da negative pledge clause e que ela 

apenas conferirá direitos de ordem contratual, atribuível às partes do contrato 

(MERKEL, 1987, p. 680-681). 

 

Semelhante efeito advém do princípio extraído do caso inglês De Mattos v. Gibson.
103

 

Explica Tan Cheng Han que, desse precedente, foi construída a proposição de que a 

pessoa que adquire direitos em relação a uma coisa, sabendo da existência de contrato 

anterior entre o alienante e terceiro, pode ser impedido de usufruir dela em desacordo 

com esse negócio original e que seria violado por meio do novo negócio (1996, p. 431). 

A construção decorre do entendimento de que o novo contrato, formalizado num 

ambiente em que as partes têm conhecimento da existência de negócio pretérito 

envolvendo o mesmo objeto, ainda que perfeitamente constituído, não pode ser a causa 

do desrespeito a obrigações contratuais anteriormente estabelecidas, prejudicando 

terceiros.
104

 Han cita casos semelhantes em que o precedente foi aplicado
105

, 

                                                 
103

 (1858) 4 De G&J 276. 
104

 Em De Mattos v. Gibson, Knight Bruce LJ disse: “Razoabilidade e justiça parecem prescrever que, 

pelo menos como regra geral, um homem que, por doação ou compra, adquire a propriedade de outro, 

com o conhecimento de um contrato anterior entre o alienante e terceira pessoa, não poderá, sob pena 

de causar dano ao terceiro, usar e empregar a propriedade de uma maneira não permissível ao doador 

ou ao vendedor. Esta regra, aplicável em caráter geral tanto para bens móveis como imóveis, e 

reconhecida e adotada pelo direito inglês, pode, como qualquer outra regra geral, ser susceptível de 

exceções decorrentes de circunstâncias especiais; mas eu vejo que, neste momento, não há espaço para 

qualquer exceção no caso de nós.”(Tradução livre) 



86 

 

contribuindo para o estabelecimento do princípio enquanto regra de justiça e 

fundamento para providências preventivas e a responsabilização civil
106

 (1996, p. 432-

434). Finaliza, dizendo que, no contexto da negative pledge clause, o Princípio De 

Mattos v. Gibson estabelece que a pessoa que aceita garantia contratual, sabendo que 

está sendo contrariado o covenant negativo que recai sobre o bem específico, pode vir a 

ser a impedido de exercer tais direito por meio de injuction (HAN, 1996, p. 435). O 

destaque fica para a observação que decorre do caso Mac-Jordan Construction Ltd. v. 

Brookmount Erostin Ltd.
107

, em que se pontuou a necessidade de a injuction constituir, 

em favor do titular da negative pledge clause, um benefício real e distinto da 

responsabilização civil. Isto porque a tal espécie de obrigação não tem força para 

estabelecer direitos de garantia e a medida preventiva não pode ir além daquilo que se 

obteria demandando a reparação de danos e prejuízos (HAN, 1996, p. 435) . 

 

Com fundamento nos princípios que autorizam providência jurisdicional preventiva, 

Maciej Chmielewki trata da appointment of receiver (2005, p. 14-17), que corresponde 

à possibilidade de nomeação de interventor ou administrador (GIFIS, 1998, p. 25). A 

medida visa conservar bens suficientes para satisfazer a obrigação principal e se 

relaciona com a tutela de interesses intrínsecos à contratação da negative pledge clause. 

O covenant negativo e os propósitos que determinaram a aposição dessa espécie de 

restrição contratual atribuem legitimidade ao deferimento de medida de exceção para 

proteger os efeitos negociais pretendidos. A intervenção ocorre mediante a indicação de 

um profissional com a tarefa especial de atuar, visando assegurar que parte de 

determinado patrimônio mantenha-se livre e desimpedido para responder por 

obrigações assumidas no passado. O deferimento dessa espécie de injunction importa 

também em coerção ao cumprimento do compromisso de não conceder garantias. O 

                                                                                                                                               
105

 Port Line Ltd. v. Ben Line Steamers Ltd. (1958) 2 QB 146; Swiss Bank Corporation v. Lloyds Bank 

Ltd. (1979) 1 Ch 548; Mac-Jordan Construction Ltd. v. Brookmount Erostin Ltd. (1992) BCLC 350; Law 

Debenture Trust Corpn v. Ural Caspian Oil Corpn Ltd. (1993) 1 WLR 138. 
106

 “In my judgment that case is an authority binding on me that a person taking a charge on property 

which he knows to be subject to a contractual obligation can be restrained from exercising his rights 

under the charge in such a way  as to interfere with the performance of that contractual obligation: in my 

judgment the De Mattos v. Gibson principle is the equitable counterpart of tort [of interference with 

contractual relation].”, Browne-Wilkinson J, em Swiss Bank Corporation v. Lloyds Bank Ltd. (1979) 1 

Ch 548 (HAN, 1996, 434) 
107

 (1992) BCLC 350. 
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resultado prático é a imposição de condutas de boa governança para satisfação de 

objetivo específico (CHMIELEWSKI, 2005, p. 15-16).  

 

Discussão a respeito da aplicabilidade da intervenção como espécie de injunction e 

medida assecuratória foi tratada no caso Bond Brewing v. National Australian 

Banking
108

, oportunidade em que a Corte Australiana afirmou que ela deve estar 

baseada em dois requisitos: necessidade de preservação de bens do devedor para 

satisfazer a obrigação perante o credor e equilíbrio entre conveniência e justiça. Ambos 

devem ser avaliados segundo as circunstâncias do caso. O deferimento da intervenção 

deve ser tratado como exceção, pois pode significar “quase liquidação”, assim 

consideraram os julgadores ao denegar o pedido da instituição financeira requerente. 

Chmielewki pondera que o pretendente à intervenção deve identificar o bem sob o qual 

a obrigação está lastreada e os termos do contrato que asseguram a proteção dele, 

inclusive com a previsão que limita a conduta do dever em relação a eles (2005, p. 16-

17). Por outras palavras, a negative pledge clause deverá ter sido estabelecida de modo 

a conferir substrato jurídico ao deferimento de providência tão drástica e excepcional. 

 

A injuction encontra semelhança com o provimento jurisdicional correspondente à 

tutela provisória de urgência cautelar
109

 do direito processual brasileiro
110

. Significa 

dizer que, em tese, a proteção dos direitos e dos interesses do credor de negative pledge 

clause pode ser defendida em caráter preventivo, buscando alguma das espécies de 

provimento suscitadas pelos autores citados acima. Tanto medidas positivas, que 

equivalem a ação concreta substituindo a parte e pode até resultar na nomeação de 

interventor, como medidas negativas, que correspondem à concessão de ordem 

proibitiva contra o devedor ou o terceiro que estão em vias de constituir garantia
111

, 

                                                 
108

 (1990) 1 A.C.S.R. 445 
109

 “A tutela cautelar distingue-se da tutela satisfativa não apenas por terem elas objetos distintos 

(respectivamente, asseguração e certificação/efetivação), mas também porque a tutela cautelar tem duas 

características peculiares: a referibilidade e a temporariedade. A tutela cautelar é meio de preservação 

de outro direito, o direito  acautelado, objeto da tutela satisfativa. A tutela cautelar é, necessariamente, 

uma tutela que se refere a outro direito, distinto do direito à própria cautela. Há o direito à cautela e o 

direito que se acautela. A direito à cautela é o direito à tutela cautelar; o direito que se acautela, ou 

direito acautelado, é o direito sobre que recai a tutela cautelar. Essa referibilidade é essencial.” 

(DIDIER JR., BRAGA, & OLIVEIRA, 2015, p. 562) 
110

 Código de Processo Civil, Parte Geral, Livro V, Títulos I e II. 
111

 “A tutela provisoria cautelar antecipa os efeitos da tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), 

conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim a cautela a determinado direito. Ela 
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violando covenant negativo, adequam-se às normas de processo que se destinam às 

providências cautelares, podendo, sob perspectiva mais ampla, serem consideradas 

medidas idôneas para asseguração do direito.
112

 

 

A tutela de urgência pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.
113

 A 

princípio, parece fazer mais sentido que a medida seja intentada antes do ajuizamento 

de qualquer ação em que se discute a obrigação principal, pois a finalidade do 

provimento estaria relacionado com prevenção de que o patrimônio do devedor não 

seria desfalcado. Contudo, pode haver situações em que o credor da negative pledge 

clause já esteja executando o contrato, buscando a satisfação do crédito, e, antes da 

penhora ou qualquer outra modalidade de constrição patrimonial, tem a notícia de que o 

devedor está negociando a alienação de bens ou a constituição de garantias sobre eles. 

 

Os requisitos legais da tutela de urgência no direito processual brasileiro se assemelham 

àqueles considerados nos precedentes oriundos do direito estrangeiro. Aqui, faz-se 

necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, perigo de 

dano ou risco quanto ao resultado útil do processo
114

, ao passo que lá fora, falou-se, 

num primeiro momento, na ciência de que a obrigação estaria em vias de ser 

conscientemente violada (HAN, 1996), e, em outro, em necessidade de preservação de 

bens do devedor para satisfazer a obrigação perante o credor e equilíbrio entre 

conveniência e justiça (CHMIELEWSKI, 2005). Além disso, o princípio proveniente de 

De Mattos v. Gibson expressa significado muito parecido com a mensagem que se 

extraí do princípio da boa-fé
115

, ao mesmo tempo que o princípio da proporcionalidade 

                                                                                                                                               
somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua 

preservação imediata, garantindo sua futura e imediata satisfação (arts. 294 e 300, CPC). A tutela 

provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva 

não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em 

que esguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o.” (DIDIER JR., BRAGA, & OLIVEIRA, 2015, 

569) 
112

 Código de Processo Civil, art. 301. 
113

 Código de Processo Civil, art. 294. 
114

 “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, 

sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente, 

conhecido como ‘fumus boni iuris’) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou 

ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa 

(tradicionalmente conhecido como ‘periculum in mora) (art. 300, CPC)” (DIDIER JR., BRAGA, & 

OLIVEIRA, 2015, p. 594) 
115

 Código Civil, arts. 113 e 422. 
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parece estar inserido no conteúdo da expressão “equilíbrio entre conveniência e justiça”, 

o que também pode ser utilizado como fundamento para determinar qualquer das 

medidas cautelares positivas ou negativas. Valendo-se de palavras diferentes, parecem 

que os dois sistemas conversam e acabam como apontar condições bastante semelhantes 

para que se tente obstar o descumprimento de covenant negativo.  

 

A negative pledge clause corresponde à obrigação de categoria funcional com objetivo 

bastante claro: impedir que sejam constituídas garantias sobre os bens do devedor. 

Logo, os planos sob os quais ela é desenvolvida, partindo do nascimento, passando pelo 

desenvolvimento até o adimplemento, podem e devem ser vistos separadamente 

(SILVA, 2006, p. 167), passando-se a enxergar o processo que existe por trás dessa 

modalidade de covenant. Com isso, condutas relacionadas ou que digam respeito à 

execução e que contrariam os preceitos determinados no momento da concepção devem 

ser preservadas para garantir o adimplemento e o resultado almejado. Tem-se, pois, a 

que concessão de medidas preventivas, sejam elas chamadas de injuctions ou de tutela 

provisória de urgência cautelar, agem no sentido de garantir a fluência do processo 

obrigacional, com a finalidade de assegurar o resultado prático almejado pelos 

contraentes.  

 

11.2.2. Governança corporativa e mitigação de risco 

A utilização da negative pledge clause faz sentido em negócios de natureza econômica, 

sendo bastante comum em contratos de mútuo de ativos financeiros. O tomador, em 

geral, tem um projeto e expertise para desenvolvê-lo, faltando-lhe os recursos 

necessários para o empreendimento. O financiador, por sua vez, capta recursos no 

mercado e os põem de volta em circulação, alavancando operações e viabilizando a 

produção de resultados econômicos. A dinâmica e o modo como negócios financeiros 

são desenvolvidos permitem a ilação de que o primeiro trabalha com o dinheiro do 

segundo. Essa é a circunstância que caracteriza o nível de exposição do credor e o grau 

de risco a que ele está submetido. 

 

Nesse cenário, mostra-se razoável e legítimo que o financiador utilize instrumentos de 

controle para diminuir seu nível de exposição e mitigar o risco. Nas hipóteses em que o 
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negócio estiver lastreado apenas da responsabilidade patrimonial, a negativa pledge 

clause pode ser utilizada como instrumento de governança corporativa a partir de 

dívida, o que corresponde à aplicação do efeito ex ante da cláusula na relação 

contratual. A construção passa pela ideia da imposição de boas práticas de gestão e 

condução dos negócios. O descontrole no endividamento costuma ser a causa do 

inadimplemento de contratos. Então, o credor busca assegurar que o devedor manterá o 

foco na execução do contrato e cumprirá todas as obrigações assumidas, mediante a 

imposição de constrangimentos contratuais e de obrigações inerentes à abstenção de 

certos tipos de conduta que sabidamente levam dificuldades ou ao inadimplemento. 

 

Robert Lloyd trata do uso dos efeitos ex ante desse tipo de compromisso no mercado 

financeiro, dizendo que eles dão peso diferente ao inadimplemento do devedor, dados 

os efeitos diretos e indiretos na relação negocial. Além disso, o autor destaca a força 

moral que o covenant desempenha em benefício do cumprimento das obrigações, 

normalmente incentivando posturas e decisões comerciais mais conservadoras e 

prudentes (1990-1991, p. 364-365). O autor destaca, ainda, as práticas de governança 

corporativa associadas à negative pledge clause, dizendo ser prudente a adoção de 

práticas voltadas ao conhecimento de situações e relações jurídicas prévias, bem como a 

análise dos riscos envolvidos. Sob a perspectiva da possível intervenção de um terceiro 

no negócio, por meio do recebimento de garantia do devedor, a cláusula age no sentido 

de garantir a construção de um ambiente jurídico que permitirá ao credor buscar  

responsabilização civil daqueles que lhe causarem dano. O fato de o covenant negativo 

não gerar efeito jurídico de garantia não significa ausência de segurança para o credor, 

dada sua finalidade preventiva e indutiva de boas práticas pelo devedor (1990-1991, p. 

365-366). 

 

O precedente First Wyoming Bank v. Mudge apresenta-se como um dos primeiros casos 

em direção à relação de covenant negativo com governança corporativa. Na qualidade 

de terceiro recebedor de garantia protegida com negative pledge clause, o banco foi 

responsabilizado pelos danos e prejuízos sofridos pelo credor original, decorrentes da 

participação em ato que importou violação da obrigação. O caso também tornou-se 

emblemático porquanto havia conhecimento do ônus contratual pretérito. A partir dele, 



91 

 

construiu-se a convicção de que as instituições financeiras, ao realizarem empréstimos e 

exigirem garantia real, devem diligenciar no sentido de obter informações sobre a 

existência de ônus contratuais que impeçam ou comprometam a constituição de 

garantia, a fim de evitar a responsabilização civil (BJERRE, 1999, p. 329-331).  

 

No âmbito das operações do Banco Mundial há semelhante utilização preventiva da 

negative pledge clause. A cláusula é utilizada também para conferir posição de conforto 

para a instituição financeira, mediante a construção de ambiente negocial mais seguro à 

retomada do capital mutuado. O objetivo é prevenir situações em que o tomador aloque 

seus bens em garantia de outros negócios, comprometendo a eficácia e a solvência da 

obrigação primitiva, assim como de evitar que as autoridades públicas mobilizem 

recursos para situações que retirem a condição de credor preferencial. A vedação 

contratual de oferecimento de bens em garantia de outras operações representa prática 

de governança da qual o devedor também se beneficia, pois permite que tome 

empréstimos sem comprometer bens necessários à preservação de sua condição de 

pagamento e que esses mesmos bens estejam à disposição para viabilizar a satisfação da 

obrigação (BARTH, 2013, p. 5-6). 

 

Kate Barth trata dessa modalidade de covenant restritivo em contratos internacionais, 

apontando vantagens que se relacionam com práticas de governança corporativa e com 

os bons resultados dela decorrentes. A limitação imposta pela garantia indireta coíbe a 

atuação do tomador, conduzindo suas condutas negociais segundo boas práticas 

financeiras e fiscais. De outro lado, aponta a autora estadunidense, a avaliação externa e 

o rating do Banco Mundial podem ser mantidos em padrões elevados e de segurança 

institucional, dada a rigidez da estrutura de obrigacional de seus empréstimos (2013, p. 

4-6), mesmo diante da ausência de garantias materiais e de negócios formalizados com 

tomadores comumente rejeitados por instituições financeiras privadas e que se valem de 

práticas comerciais mais restritivas. Asiedu-Akrofi destaca que a negative pledge clause 

inibe o endividamento excessivo da entidade tomadora e, com isso, o Banco Mundial 

busca assegurar que os seus interesses não ficarão subordinados ao de outros credores, 

caso o devedor conferira alguma vantagem ou outra garantia a novas instituições 

credoras (1994-1995, p. 421-425). 
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Robert Lloyd cita o caso Metropolitan Life Ins. Co. v. RJR Nabisco Inc.
116

 como 

emblemático à utilização de cláusula de garantia e de segurança com a finalidade de 

governança e de mitigação de risco (1990-1991). No âmbito de negócio mercantil 

firmado entre as duas empresas, títulos e obrigações emitidas pela RJR Nabisco Inc. não 

traziam covenants restritivos quanto a assunção de novas obrigações sem a constituição 

de garantias e havia a inserção de negative pledge clause. Em seguida, a RJR Nabisco 

emitiu outros títulos em decorrência novos negócios. O fato foi interpretado pela 

Metropolitan Life como quebra ao dever de agir com boa-fé e como frustração do 

propósito determinante da aquisição pretérita dos títulos. A divergência acabou 

resultando em litígio judicial e a Corte de Nova York rejeitou a alegação, consignando 

que, além da negative pledge clause, os credores também deveriam ter incluído 

covenants restritivos em seus negócios, se realmente pretendiam limitar negócios como 

a operação objurgada.
117

 (LLOYD, 1990-1991, p. 339) 

 

O caso evidencia a necessidade e a importância de conjugar a negative pledge clause 

com outras espécies de covenants para, efetivamente, construir um ambiente de 

limitação das condutas empresariais do devedor e, ato contínuo, de proteção dos 

interesses do credor. Robert Lloyd observa que covenants financeiros constituem o 

meio pelo qual credores têm para garantir que o patrimônio investido será mantido na 

companhia durante o período de vigência do negócio, funcionando como limitador do 

risco (1990-1991, p. 338). 

 

Para o direito brasileiro, sob perspectiva mais ampla, a relevância decorre da 

semelhança conceitual e dogmática do direito obrigacional estadunidense e da maneira 

como a controvérsia foi solucionada. Especificamente, pode-se destacar que a solução 

do caso levou em conta a distinção entre os efeitos das obrigações positivas e negativas, 

assim como entre a obrigação de não assumir novas obrigações e a obrigação de não 

                                                 
116

 Metropolitan Life Ins. Co. v. RJR Nabisco Inc., 716 F. Supp. 1504 (SDNY 1989). 
117

 “Article Three delineates the covenants of the issuer. Most important, it first provides for payment of 

principal and interest. It then addresses various mechanical provisions regarding such matters as 

payment terms and trustee vacancies. The Article also contains “negative pledge” and related provisions, 

which restrict mortgages or other liens on the assets of RJR Nabisco or its subsidiar- ies and seek to 

protect the bondholders from being subordinated to other debt.” In Metropolitan Life Ins. Co. v. RJR 

Nabisco, Inc., 716 F. Supp. 1504 (SDNY 1989), p. 2. 
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outorgar garantias, o que é fundamental no âmbito de estruturação de um regime 

complementar por meio de cláusulas de garantias e segurança. A contratação de 

negativa pledge clause sozinha pode não contemplar as expectativas de segurança, 

sendo necessário associá-las a outra espécie de covenants ou se valer de espécies de 

formulação mais restritivas.  

 

José Virgílio Lopes Enei trata do tema sob a rubrica de Poder de Controle Externo no 

Financiamento de Projetos, referindo à necessidade de o financiado de grandes 

empreendimentos assegurar que não haverá desvios na alocação de recursos 

provenientes da alavancagem que viabilizou o empreendimento, assim como de que as 

garantias contratuais não serão comprometidas em decorrência da criação de créditos 

privilegiados ao longo da execução do contrato. O autor arrola as garantias típicas e 

todo o conjunto de obrigações de fazer e não fazer – covenants - na ideia de controle 

externo. A negative pledge clause é incluída no conjunto denominado obrigações 

associadas à preservação do empreendimento, contratos e garantias, onde se inclui a 

proibição de alienar ou onerar bens sem autorização prévia do financiador (2007, p. 

214-230). 

 

Bons resultados de governança, então, podem ser obtidos a partir da conjugação de 

covenants de informação, de performance e de proteção. As espécies e as quantidades 

dependerão da natureza do negócio, das características dos negociantes e do quanto de 

risco se pretende mitigar. Desta sorte, se o credor pretende se assegurar de que o 

devedor manterá, durante a execução do contrato, a mesma condição econômica que 

havia ao tempo da formalização da avença, por exemplo, poderá começar, exigindo 

contratação de negative pledge clause para proteger o patrimônio existente, evitando 

que ele seja comprometido com obrigações posteriores. Sabendo que o inadimplemento 

muitas vezes decorre de outras operações cotidianas do devedor, será necessário exigir 

covenants relativos a práticas de gestão e limitadores do endividamento, como 

restriction on debt ou restriction on prior clain, exigindo-se performance econômica e 

financeiramente responsável e que mantenha o foco do devedor no negócio. Por fim, 

para se certificar de que as a medidas de proteção e de performance serão efetivas, o 

credor precisará acompanhar as atividades do devedor, mediante covenants de 
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informação, como reports on project, maintain interest in project, pay taxas, 

compliance with law, insurance and insurance proceeds e assim por diante.  

 

Os covenants de informação permitem que o credor verifique o cumprimento dos 

covenants performance, os quais funcionam como instrumento para preservar o 

ambiente necessário à efetividade do covenant de proteção. A ideia é impor ao devedor 

boas práticas de gestão, limitando suas condutas, de modo que ele não constitua novas 

obrigações, estas que podem comprometer a execução do contrato e produzir créditos 

preferenciais ou privilegiados, restringindo sua força econômica, afetando a segurança 

que se pretendeu assegurar com a cláusula de garantia e de segurança. 

 

A mitigação dos risco como resultado da governança por dívida depende do 

desenvolvimento de um sistema contratual de garantia e segurança que vai além da 

aplicação de cláusula dessa natureza. Ela sozinha pode deixar brechas ao devedor para 

agir em consonância com a textualidade do contrato e, ao mesmo tempo, violar o 

ambiente de segurança almejado pelo credor. Fórmulas prontas ou regras 

predeterminadas podem não se mostrar adequadas à infinidade de variações que os 

negócios podem apresentar. Melhor trabalhar sempre com a ideia de que segurança 

negocial é resultado de informação, performance e proteção. 

 

11.3. Consequências posteriores ao inadimplemento: efeito ex post 

11.3.1. Execução específica 

William B. Stoebuck define covenant, dizendo tratar-se de um contrato ou acordo entre 

duas pessoas e, as vezes, de um compromisso presente em um contrato. Especifica, 

explicando que essa promessa pode se relacionar a fazer ou deixar de fazer algo, cujo 

cumprimento pode ser exigido judicialmente (1977, p. 863-864). O conceito foi 

construído sob a perspectiva dos real covenants e das equitable restrinctions e serviu de 

fundamento para o desenvolvimento dos atributos relativos à exigibilidade dos 

covenants em geral e de toda categoria jurídica relacionada às obrigações acessórias, 

inclusive a negative pledge clause. Da definição desse instituto se extraem as primeira 

premissas indicadoras da possibilidade de execução específica dessa categoria de 

obrigação. 



95 

 

 

A teoria da obrigação como processo (SILVA, 2006) e a distinção dos planos 

(AZEVEDO, 2002) é fundamental para se falar em execução específica.
118

 Tratando-se 

de litígio cuja causa de pedir pressuponha obrigação já constituída e apenas 

descumprida, estar-se-á no âmbito de obrigação pessoal, especificamente na fase de 

desenvolvimento, e a demanda será para forçar o adimplemento. Nesta hipótese, a ação 

é pessoal e ensejará a prática de medidas coativas (SILVA, 2006, p. 61). 

Eventualmente, no caso da negative pledge clause com automático reconhecimento de 

garantia
119

, poder-se-ia falar na existência de obrigação com efeito real, por afetar um 

bem à obrigação principal, de modo que a ação será pessoal e real, com a finalidade de 

reconhecimento de existência da garantia e da constituição de obrigação real, apta à 

transmissão do domínio. 

 

De modo geral, obrigações de fazer comportam execução específica. Exceção à regra 

está nas prestações personalíssimas, em que o resultado jurídico pressupõe prestação 

executada especificamente por uma pessoa. Fora dessa conjectura, tratando-se de 

negócios jurídicos dispositivo, cujo elemento central é a vontade do devedor, é possível 

que a declaração de vontade seja substituída pelo ato jurisdicional (SILVA, 2006, p. 

133). A formulação afirmativa ou com extensão de garantia
120

 permite a aplicação do 

conceito à negativa pledge clause. Cinge-se esta espécie de cláusula de garantia e 

segurança numa primeira obrigação de não fazer, cuja violação desencadeia obrigação 

                                                 
118

 Sob a perspectiva do direito processual: “Diz-se específica a execução consistente na restauração 

direta do interesse sacrificado (Crisanto Mandrioli) mediante oferta, a quem tem um direito, da precisa 

situação que o obrigado deveria ter produzido e não produziu, ou que ele alterou sem ter o direito de 

alterá-la, ou impediu que se produzisse quando devia ter permitido. (...) Assim, devem ser também as 

execuções por obrigação de fazer ou de não-fazer (incluídas as de suportar, ou não impedir um 

atividade), as quais incluem o empenho por induzir o obrigado a pautar-se pela conduta exigida na lei 

ou no contrato, produzindo no mundo exterior, posto que em retardo, o mesmo resultado que a sua 

conduta ordinária haveria de ter produzido (art. 461, §§ 4
o
-6

o 
[atual arts. 497-501 e 536-537]); se ainda 

assim ele não cumprir, o juiz é autorizado a determinar a realização de providências capazes de produzir 

na prática o mesmo resultado esperado na conduta omitida (art. 461, caput 
 
[atual art. 497]); e quando 

esse resultado pode ser prestado por outra pessoa (obrigações fungíveis, como a edificação de um muro), 

o juiz encarrega um terceiro de realizar a conduta à custa do obrigado (arts. 634 ss. [arts. 817 ss.]). 

Sempre a execução específica visa a ser uma tutela jurisdicional tão eficiente  quanto possível para 

oferecer ao credor precisamente o bem a que ele tiver direito; as conversões em dinheiro só são 

admissíveis (a) quando sobrevier impossibilidade de realizar os precisos resultados da obrigação de 

fazer ou de não-fazer ou (b) quando o próprio credor assim preferir, requerendo-o ao juiz (arts. 461, § 

1
o
, e 627 [atuais arts. 497 e 809] – infra, n. 1.617) (DINAMARCO, 2009, p. 508-509) 

119
 Capítulo 9.5.4 

120
 Capítulo 9.5.2 
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de fazer, consistente na constituição de garantia semelhante àquela que resultou o 

inadimplemento. A execução terá como objeto a substituição da vontade do devedor 

para prática do ato de direito real. Sendo materialmente impossível a sub-rogação, a 

solução será a conversão em perdas e danos. 

 

A execução específica de obrigação de não fazer se relaciona diretamente com o objeto 

da omissão ou da abstenção. Realizada conduta contrária àquela contratada, há que se 

ter em mente a possibilidade material de substituição do ato pela coerção inerente à 

execução. No caso de declaração de vontade, a decisão supre a violação. Porém, na 

hipótese de prestação negativa particular, apenas será possível a conversão em perdas e 

danos. A negative pledge clause é um exemplo de non facere que pode resultar nas duas 

possibilidades. Quando se estiver diante da simples obrigação de não outorgar garantia 

e ela for violada, não é possível a execução específica para desfazer a garantia 

regularmente constituída. De outro lado, na hipótese da espécie com automático 

reconhecimento de garantia
121

, seria possível a medida executiva de sub-rogação
122

, 

porquanto o adimplemento estaria relacionado à vontade de consolidar o ato de direito 

real. Semelhante efeito pode ser obtido por meio da associação da formulação básica 

com a pari passu. 

 

A doutrina estrangeira admite a possibilidade de execução específica da negative pledge 

clause. Joana Forte Pereira Dias trata da hipótese, consignando que a inobservância do 

dever de abstenção caracteriza o inadimplemento da cláusula, permitindo a execução 

específica ou outras sanções contratuais (DIAS, 2003, p. 947). Merkel é mais 

específico, estabelecendo duas espécies de distinção a depender do tipo de obrigação: (i) 

se o covenant for negativo e o sistema jurídico permitir o cancelamento da garantia 

constituída em violação à obrigação de não fazer, execução específica, como é o caso 

                                                 
121

 Capítulo 9.5.4. 
122

 Segundo Cândido Rangel Dinamarco: “Embora presentes com muita intensidade na execução 

tradicional, e particularmente na execução por obrigação pecuniária, as medida de sub-rogação não se 

restringem ao âmbito desta e também não se praticam na execução específica imediata (cumprimento de 

sentença) reguladas pelos arts. 461 (esp. §5
o 
[atual arts. 497 e ss.]) e 461-A do Código de Processo Civil 

[atual arts. 498 e ss.]. (...) Trata-se de medidas imperativas, apoiadas no poder geral estatal e na 

inevitabilidade dos efeitos de seu exercício (supra n. 118) – sendo pois natural que se efetivem sem 

qualquer necessidade de colaboração do sujeito passivo ou de qualquer atitude volitiva de sua parte. Daí 

chamarem-se medidas de sub-rogação, o que significa medidas realizadas por um sujeito, o juiz, em 

substituição à conduta de outro sujeito, que é o obrigado inadimplente  (sub-rogar, em direito, é pôr no 

lugar de) (2009, p. 50-51). 
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dos Estados Unidos da América; (ii) quando o covenant for positivo, compensação por 

danos, extinção do contrato e/ou aplicação da cláusula penal, como acontece na 

Alemanha (1987, p. 679). 

 

No âmbito do direito brasileiro se encontra semelhante direcionamento. Sob perspectiva 

mais ampla, tem-se que o crédito decorrente da obrigação inadimplida pode ser obtido 

pela via da execução. “A relação obrigacional”- ensina Orlando Gomes – “decompõem-

se, como visto, em debitum e obligatio. Com esta última expressão significa-se a 

responsabilidade patrimonial do devedor, que se traduz em sujeição ao poder coativo do 

credor. Se o dever de prestação não é espontaneamente satisfeito, o credor exerce o seu 

direito coagindo o devedor a satisfazê-lo. Esse direito a exigir o pagamento e a 

faculdade de executar são, na feliz expressão de Von Tuhr, sequelas naturais do 

crédito.” (GOMES, 1994a, p. 211). Especificamente, a execução pode ser genérica, 

quando a obrigação ostentar tal qualidade e puder ser substituída, compensada mediante 

ressarcimento em dinheiro, ou específica, a qual viabiliza o acesso do credor à prestação 

específica prometida pelo devedor, podendo se referir a entrega de coisa, prática de ato 

ou abstenção. Esta é a regra, aquela é a exceção (GOMES, 1994a, p. 212-214). 

 

A natureza da obrigação indica a espécie de execução cabível. Tendo o devedor se 

comprometido a dar, fazer ou não fazer, a primeira conclusão é a de que o credor deve 

agir coativamente, buscando da satisfação do resultado específico, que em primeira 

medida corresponde a dever personalíssimo de entrega ou de prestação. Quando a 

obrigação não ostentar caráter próprio de uma pessoa, o credor, diante de eventual 

impossibilidade do devedor, pode mandar executá-la por terceiro. Nas obrigações de 

não fazer o traço pessoal torna impossível a execução forçada, até porque a 

inadimplência dela importa conduta positiva já realizada, ou a substituição da prestação 

por terceiro, de modo que é impossível obter o resultado almejado. Possível apenas a 

atuação ex ante para a hipótese de futuras violações (GOMES, 1994a, p. 215). Segundo 

Washington de Barros Monteiro: “A obrigação negativa, desde que inviável o 

desfazimento, se resolve em perdas e danos. Não existe outra alternativa.” (1999, p. 

105) Nesta hipótese, o olhar ex post do ato indica que o inadimplemento estará 

consumado e o traço coativo da obrigação será direcionado para a execução 
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inespecífica, cuja estrutura destina-se apenas a restaurar a utilidade que a obrigação 

violada representava para o credor, mediante conversão em pecúnia (DINAMARCO, 

2009, p. 510). 

 

A extinção da obrigação de não fazer ocorre quando ela se torna impossível. Importa 

dizer quando o devedor não pode ser abster de praticar as condutas que caracterizam a 

violação da obrigação. Tal espécie de situação ocorre por imposição de deveres acima 

das normas de direito privado, como os deveres de direito público (SILVA, 2006, p. 

138). Com relação à negative pledge clause pode-se imaginar situação própria do direito 

processual, em que alguma figura de constrição patrimonial, como arresto ou penhora, 

recaia sobre o objeto do covenant e o devedor acaba tendo que colaborar com a prática 

do ato, aceitando o encargo de depositário ou fornecendo elementos para viabilizar a 

avaliação. Poderá a situação ser considerada semelhante à violação necessária. Nesta 

hipótese resta inviabilizada qualquer pretensão de aplicação de meios coativos para a 

satisfação da obrigação. 

 

11.3.2. Vencimento antecipado 

A quebra dos covenants pode dar ensejo ou vencimento antecipado da obrigação e à 

extinção do contrato. Em linhas gerais, o negócio é concebido para promover o 

equilíbrio da relação entre as partes. Para cada obrigação, existe outra obrigação 

contrária e proporcional. Fala-se, pois, na equivalência que existe entre o objeto 

negocial, obrigações e o preço, por exemplo. Em negócios complexos, a equidade pode 

ser obtida por meio de um conjunto sofisticado de obrigações e contraobrigações. 

 

Num primeiro momento, tem-se que o inadimplemento de qualquer desses 

compromissos ou dessas obrigações acessórias que se vinculam e que foram o motivo 

determinante do negócio podem ser considerados causa extinção do negócio por 

iniciativa da parte prejudicada. É o exercício do poder de controle e a busca por 

segurança jurídica (MITCHELL, 1986, p. 156). Decorre essa conclusão, num segundo 

momento, do desequilíbrio econômico do negócio. Contratos que somente são firmados 

mediante a assunção de compromissos de que uma parte não praticará atos que frustrem 

o sucesso da operação e a expectativa da outra parte trazem essa modalidade de 
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consequência para assegurar a possibilidade de o credor imediatamente agir na 

retomada do seu crédito. Sem esse compromisso o negócio não existiria. Então, pode-se 

dizer que ele constitui um dos pontos de equilíbrio da relação contratual. A violação da 

negative pledge clause produz situação indesejada ou até nociva, fato que justifica o 

acionamento da cláusula de vencimento antecipado e, ato contínuo, da extinção 

prematura do contrato.  

 

Sob a rubrica de prepayment anternative, Willian W. Bratton explica que negócios 

financeiros são estruturados de modo a estabelecer ao credor a de considerar vencida 

antecipadamente a obrigação principal em caso de inadimplemento de alguma das 

obrigações acessórias pelo devedor. Funciona como uma maneira de exercitar o 

controle sob o qual foram estruturadas as cláusulas de garantia e de reequilibrar a 

relação econômica que restou desequilibrada. Inadimplido algum dos covenants, o 

credor passa a poder exigir a satisfação integral ou de uma parte específica da 

obrigação, de uma só vez. A consequência financeira pode ser desencadeada em 

decorrência do desrespeito a algumas das restrições e a proporcionalidade ser 

estabelecida de acordo com o nível de afetação econômica. Descumprido, por exemplo, 

alguma espécie de restrictions on debt ou de restrictions on prior claim, a cláusula 

poderá ser contratada de modo que a determinar a antecipação de pagamento suficiente 

ao reequilíbrio da relação econômica (BRATTON, 2006, p. 15). 

 

A ideia se aplica, perfeitamente, à negative pledge clause enquanto espécie do gênero 

covenant e cláusula de garantia e de segurança. Por se tratar de formação obrigacional 

sob a qual se busca preservar o patrimônio do devedor, assim como estruturar um 

conjunto de medidas voltadas a conferir segurança negocial às partes, o 

descumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer produz situação de desequilíbrio. 

“A sua violação”- destaca Joana Forte Pereira Dias – “fará o mutuário incorrer em 

responsabilidade obrigacional, e, à semelhança do que se passa com o grupo de 

cláusula que referimos anteriormente, será, em regra, caracterizada como um event of 

default, podendo conduzir à ‘aceleração’ ou à resolução do contrato.” (2003, p. 905) 
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Proporcionalidade e equilíbrio são os dois elementos que afastam o abuso de direito da 

possibilidade de promover o vencimento antecipado da obrigação principal em 

decorrência do descumprimento de pacto acessório. A equivalência econômica entre 

aquilo que se dá e o que se recebe em troca em operação formadas com o apoio da 

negative pledge clause atribuem razoabilidade a ela. Em geral, ela é alternativa à falta 

ou à insuficiência de garantias legais. Numa operação de mútuo, a obrigação do  

devedor passa a ser lastreada apenas em outra obrigação de não outorgar garantias, cujo 

resultado almejado será a manutenção de bens livres. O credor assegura sua posição 

apenas na promessa de devolução do capital mutuado e no compromisso que lhe 

permite gozar da posição de quirografário melhor posicionado. Poderá, pois, ser o 

primeiro a executar a obrigação, adquirindo preferência material, pela antecipação, e 

processual, pela penhora. Há, portanto, justificativa para a aceleração do contrato, sem 

que isto signifique vantagem exagerada ao credor, em detrimento dos direitos de 

devedor. 

 

Ainda que a obrigação principal esteja sendo cumprida, a quebra dos deveres sob os 

quais se estabeleceu cláusula de garantia e segurança caracteriza a mora do devedor. 

Cuida-se de figura jurídica que Ruy Rosado de Aguiar Júnior chama de cumprimento 

imperfeito e que define como “violações contratuais por prestação incompleta ou 

defeituosa, gerando insatisfação do credor, que pode ser de variada graduação” (2004, 

p. 123). Pressupõe-se que a prestação tenha se efetivado em sentido contrário ao 

estabelecido no contrato. A mesma situação é definida por Pontes de Miranda como 

adimplemento ruim (1983, Tomo II, p. 242 e 243) e por Almeida Costa por 

cumprimento defeituoso (2003, p. 986 e ss.). A despeito da terminologia, tem-se que 

todas eles estão inseridas no conceito de mora prevista no artigo 394 do Código Civil 

brasileiro, na medida em que importam inexecução da obrigação por desrespeito à 

forma contratada. 

 

No caso da negative pledge clause, a mora e o cumprimento imperfeito advêm da 

inadimplência de obrigação acessória e da perda de utilidade da cláusula de garantia e 

segurança. Enquanto a prestação principal se relaciona com o cerne do negócio, a 

acessória é instituída com a finalidade de equilibrar a relação. Funciona como a 
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contrapartida de segurança recebida pelo credor que, muitas vezes, tem apenas a 

promessa do devedor. Comumente é a alternativa que viabiliza o negócio em hipóteses 

em que não é possível ou viável o estabelecimento de garantia típica. Então, a obrigação 

acessória acaba por se incorporar à principal de modo intrínseco, a ponto de que o 

descumprimento da primeira macula por completo a expectativa quanto ao 

cumprimento da segunda. Quanto a esta modalidade, Ruy Rosado de Aguiar Júnior diz: 

“O cumprimento imperfeito pode estar ligado à própria prestação principal, e assim 

ofendê-la diretamente, mas também pode decorrer de descumprimento de obrigação 

acessória, sendo essa violação causadora de ofensa indireta à obrigação principal, 

gerando, conforme o caso, o desfazimento.” (2004, p. 124)  

 

A possibilidade de vencimento antecipado vale tanto para as violações positivas quanto 

para as negativas. Seja na hipótese de constituição de garantia que estabeleça 

concorrência entre o credor principal e outro mais recente, seja pelo descumprimento do 

dever não outorgar constituir garantia sobre bens que deveriam permanecer livres, o que 

dependerá do ponto de vista em que se avalia a situação, haverá mora e, 

consequentemente, infração contratual. 

 

A situação guarda alguma semelhança à do mútuo com destinação. “De regra, a 

destinação de origem negocial” – ensina Pontes de Miranda – “é para algo de interesse 

provado. Ou o mutuário alega tal interesse e o mutuante somente empresta com o fito 

de que se empregue o bem mutuado com a aplicação em que acordaram, ou o interesse 

é do próprio mutuante, como se dá como o comuneiro para que se faça no prédio outro 

elevador, ou se aproveite como outro andar a laje do teto, ou se construa outra 

garagem.” (1984, Tomo XLII, p. 15). Neste caso, a destinação tem natureza de 

covenant, que pode ser equilibrada com o estabelecimento de negative pledge clause. A 

obrigação principal é o mútuo e a contrapartida de restituição do capital acrescidos dos 

encargos combinados. De outro lado, a destinação específica do capital mutuado e dos 

bens do devedor, assumem caráter de obrigações acessórias intrinsecamente vinculadas 

à principal, de modo que o antecedente jamais teria sido formalizado diante de negativa 

ou de convicção que o consequente não seria performado. Daí advém a conclusão 

extintiva defendida por Pontes de Miranda: “A destinação não altera a figura 
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contratual. Apenas se pôs a finalidade de aplicação como pressuposto para haver o 

acordo dos figurantes, de modo que, tenha sido oferente o mutuário ou tenha sido 

oferente o mutuário, o desrespeito à clausula de escopo dá ensejo à resilição do 

contrato por inadimplemento ruim.” (1984, Tomo XLII, p. 16). 

 

Consequência da mora quanto à negative pledge clause é a possibilidade de o credor 

promover a resolução do contrato (AGUIAR JÚNIOR, 2004, p. 125), fazendo vencer 

antecipadamente eventual débito que decorra da relação contratual (MENEZES 

LEITÃO, 2012, p. 324). Uma consequência decorre da outra. É justamente o caso 

referente à violação da obrigação de não constituir garantia patrimonial a favor de 

terceiro que pode vir a ser concorrente do credor original na busca de bens do devedor. 

Nessa hipótese, sendo de natureza financeira a relação contratual, o credor não precisa 

aguardar a inexecução da obrigação principal para recuperar o crédito mutuado. Pode 

promover a ação judicial, visando a resolução do pacto, ou, se assim permitir o 

clausulado, resilir o contrato, ambas situações que darão ensejo ao vencimento 

antecipado da dívida. Desta forma, poderá o credor se voltar contra o patrimônio do 

devedor em momento anterior aos demais credores, beneficiando-se da garantia legal e 

da preferência por ter sido o primeiro a promover execução e penhora. Sendo ele, ainda, 

titular de alguma espécie de garantia, real ou pessoal, subsidiária ou autônoma, terá a 

conveniência e a segurança econômica da possível inexistência de concurso de credores 

e de créditos privilegiados. 

 

O vencimento antecipado da obrigação equivale à segunda modalidade de efeito ex post 

decorrente do inadimplemento absoluto. Violado o covenant negativo, tornam-se 

exigíveis as normas aplicáveis às hipóteses de inexecução de qualquer espécie de 

obrigação. Sob a perspectiva do processo obrigacional inerente à negative pledge 

clause, a atuação prévia não surtiu os efeitos esperados, que eram a preservação do 

patrimônio do devedor e a formação de obstáculo ao surgimento de credores 

concorrentes. Torna-se, então, exigível a cláusula de vencimento antecipado, que 

equivale à consequência legal e contratual posterior ao inadimplemento, viabilizando-se 

a imediata execução da obrigação principal. Sob o ponto de vista da economia do 

negócio, corresponde ao fator de reequilíbrio da operação. 
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11.3.3. Perdas e danos  

O descumprimento da negative pledge clause enseja discussão a respeito da 

responsabilidade contratual e a obrigação de ressarcimento pelos prejuízos. À primeira 

vista, surgem duas espécies de condutas que suscitam atenção: a do próprio devedor e a 

do terceiro que, direta ou indiretamente, interfere na relação jurídica que contenha 

covenant negativo. 

 

O primeiro caso diz respeito exclusivamente ao devedor inadimplente. Cuida-se do 

contratante que se obriga a não outorgar garantias a terceiros e age em sentido contrário, 

violando o dever assumido e comprometendo a segurança oferecida ao credor. Para esta 

hipótese, há de se aplicar as regras responsabilidade civil contratual, pois decorrente de 

relação jurídica preexistente, e suas consequências legais
123

 decorrem da inexecução do 

clausulado, sendo a culpa presumida (CAVALIERI FILHO, 2003, p. 278-279). No 

contexto dos covenants e das obrigações acessórias, as sanções mais comuns são o 

vencimento antecipado de obrigação diferida no tempo e submetida a regime de 

cumprimento parcelado, seguida da aplicação da cláusula penal, na forma de multa 

pecuniária, que pode ter natureza indenizatória ou punitiva (BRATTON, 2006, p. 14; 

DIAS, 2003, p. 945). 

 

A situação do terceiro diverge, na medida em que a ele não são aplicáveis as obrigações 

que naturalmente advém da negative pledge clause, tampouco as consequências legais 

do inadimplemento contratual. Tem-se em mente a conduta da pessoa que, não sendo 

parte do contrato original, age para que o devedor descumpra a obrigação, com a 

finalidade de ser beneficiada com a constituição de garantia real. O credor original não 

dispõe de ação contra o terceiro para impugnar a constituição dessa garantia, porquanto 

a obrigação contratual em comento não afeta o bem, ao mesmo tempo que não gera 

efeitos além do negócio jurídico do qual é oriunda. Todavia, a conduta do terceiro 

poderá ensejar aplicação de responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana. Com 

base na Teoria do Induzimento à Quebra de Contrato ou de Conspiração (MERKEL, 

1987, p. 680-681), intervindo em negócio alheio e provocando danos econômicos e 
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 Código Civil, artigos 389 a 416. 
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financeiros ao credor original, poderá ele vir a ser responsabilizado e obrigado a 

indenizar os prejuízos que causou. Solução semelhante pode ser aplicada no âmbito do 

direito brasileiro a partir da cláusula geral de boa-fé que estabelece o dever de respeito 

atribuído ao terceiro com relação ao contrato de alheio (PENTEADO, 2007, p. 121-122) 

Antônio Junqueira de Azevedo tratou do tema em parecer a respeito da quebra de 

contrato de distribuição incentivada por terceiro estranho à relação contratual e 

concorrente da parte prejudicada, concluindo ser aplicável as regras inerentes à 

responsabilidade civil aquiliana contra o terceiro cúmplice (2004, p. 137-147). 

 

Concernente à relação entre o credor original e o terceiro beneficiário da garantia em 

desrespeito à negative pledge clause, Derek Asiedu-Akrofi destaca que o direito real 

tem prioridade sobre a obrigação contratual. A boa-fé do terceiro é elemento essencial 

para a consolidação dos direitos que lhe são inerentes, diz ele. Entretanto, tendo o 

terceiro conhecimento de que a outorga de garantia real em seu favor de terceiro 

infringe obrigação contratual antecedente, perfeitamente constituída, o credor original 

poderá demandar o ressarcimento dos danos e dos prejuízos contra o devedor, pelo 

inadimplemento, e também contra o terceiro, pela interferência na relação jurídica 

primitiva. Segundo o autor, quatro requisitos necessários para a responsabilização do 

terceiro: existência de contrato válido entre o credor e o devedor, ciência do terceiro a 

respeito da existência desse contrato, induzimento injustificado e intencional para que o 

contrato seja desrespeitado e que a quebra do contrato resulte em danos e prejuízos ao 

credor (1994-1995, p. 438). 

 

Tan Cheng Han enfrenta diretamente a questão relativa à responsabilidade do terceiro 

que interfere em relação jurídica da qual não é parte e influencia o inadimplemento de 

covenants por alguma delas. O autor é categórico ao afirmar que esse terceiro pode vir a 

ser responsabilizado se agir sem justificativa e intencionalmente para que obrigação 

inerente à negative pledge clause seja desrespeitada, ensejando a reparação dos danos e 

prejuízos (1996, p. 423). O conhecimento da existência do negócio e da obrigação 

negativa é fundamental para que a conduta do terceiro seja enquadrada no regime da 

responsabilidade civil, podendo vir a ser afastada a culpa no caso de ignorância ou 

ausência de informação. Esta, porém, pode vir a ser-lhe atribuída se prosseguir em 
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negócio paralelo voltado à constituição de garantia, após tomar conhecimento de que ela 

representará a quebra de covenant em outro contrato. O elemento subjetivo da conduta 

do terceiro é o ponto central para responsabilidade.  

 

No mesmo sentido tem-se a opinião de Maciej Chmielewski, que apenas acrescenta a 

desnecessidade de o terceiro ter conhecimento dos exatos termos da negative pledge 

clause para ser responsabilizado pela interferência no negócio alheio. Pressupõe-se que, 

ao tomar conhecimento da existência de covenant negativo e mesmo assim dando 

prosseguimento ao negócio paralelo, age com intenção de induzir o devedor a 

desrespeitar a obrigação assumida perante o credor original. Mesmo diante da 

presunção de culpa do terceiro, o autor observa que a conduta do devedor também pode 

ser aventada para determinar a participação dele no evento danoso. Comprovada a 

consciência do fato, diz que a conduta do terceiro raramente será considerada justificada 

no âmbito da ordem jurídica e negocial. Quanto ao montante do ressarcimento, em caso 

de responsabilização contratual, ele corresponde à diferença entre o valor da obrigação 

original e a quantia efetivamente percebida do devedor, e, no caso de inadimplemento, à 

parte que o credor original teria direito sobre a parcela do patrimônio do devedor não 

onerada por outras garantias, dividida entre os demais credores que estejam em 

semelhante posição (2005, p. 18-19). 

 

Com foco específico na negative pledge clause, Menezes Cordeiro avaliou a conduta do 

terceiro segundo o regime jurídico da Inglaterra, dos Estados Unidos da América e de 

Portugal (2010, p. 527-533). No direito inglês, a responsabilidade por ingerência em 

relação alheia pressupõe o conhecimento da existência de negócio jurídico com 

obrigação negativa e a atuação intencional no sentido de induzir um dos contratantes e 

violar essa mesma obrigação. O elemento conspirativo é fundamental à caracterização 

do ato ilícito. “Tendo o terceiro conhecimento dos termos contratuais, (...), dificilmente 

se poderá demonstrar que não era sua intenção levar a parte a imcumprir o 

anteriormente acordado. O conhecimento de uma cláusula negative pledge e a 

posterior insistência na prestação de uma garantia real leva deste modo ao 

preenchimento do conceito de intenção”, conclui o jurista português (2010, p. 529). Já 

no direito estadunidense, observa que a conduta em questão contraria o §766 do 
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Restatement (Second) of Torts
124

 e cita o precedente First Wyoming Bank v. Mudge, 

caso em que a instituição financeira, na condição de terceira, aceitou garantia real 

prestada por Reeding em violação a negative pledge clause em favor de Mudge. A 

conduta do banco foi considerada intencional e injustificada, por ter tido conhecimento 

prévio da existência do covenant, ensejando sua responsabilização. Destaca o professor 

que a aplicação desse precedente vem recebendo críticas, inclusive determinando o 

rumo da jurisprudência contemporânea no sentido de que a responsabilização do 

terceiro pressupõe violações legais, regulatórias ou contrárias a práticas comerciais ou 

profissionais (2010, p. 530-531). Por fim, com relação ao direito português, cita divisão 

doutrinária e unanimidade jurisprudencial em relação à possibilidade de os efeitos 

contratuais somente serem atribuídos às partes contratantes. Pondera que a subsunção 

da hipótese ao direito vigente apenas resultará na responsabilização do terceiro se 

demonstrada sua “intenção gratuitamente danosa, da qual nenhuma vantagem advém 

para o terceiro ou caso a vantagem obtida seja manifestamente reduzida quando 

comparada com os danos ao credor.” (2010, p. 533) Conclui, dizendo ser muito difícil 

demonstrar que o terceiro beneficiário da garantia real age com a finalidade específica 

de prejudicar, pois ele obtém a vantagem dessa garantia (2010, p. 533). 

  

Menezes Leitão também entende cabível a responsabilização do terceiro, considerando 

não ser possível o credor se opor contra outros credores para impedir a constituição da 

garantia, cabendo apenas “obter do devedor uma indemnização, ou eventualmente a 

exigibilidade antecipada de cumprimento.” (2012, p. 325) A primeira parte da opinião, 

em alguma medida, diverge da posição daqueles que entendem ser admissível a busca 

de tutela jurisdicional de natureza cautelar em favor do credor original. 

 

No direito brasileiro, a intervenção intencional e indevida do terceiro, com a finalidade 

de obter as vantagens próprias da constituição de garantia real em seu favor, em 

prejuízo de anterior obrigação de não fazer, enseja a responsabilidade civil 

                                                 
124

 “One who intentionally and improperly interferes with the performance of a contract (except contract 

to marry) between another and a third party by inducing or otherwise causing the third person not to 

perform the contract, is subject to liability to the other for the pecuniary loss resulting to the other from 

the failure of the third person to perform the contract.” Em tradução livre: “Aquele que intencional e 

indevidamente interferir na execução de um contrato (exceto o contrato para casar) entre outro e um 

terceiro, induzindo ou fazendo com que o terceiro não realize o contrato, está sujeito à responsabilização 

civil pelo prejuízo pecuniário resultante da inexecução do contrato pelo terceiro.” 
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extracontratual. O fundamento é o dever de respeito aos negócios alheios, assim como 

no principio da probidade e da boa-fé.
125

 A responsabilização decorre da relação de 

causalidade entre a conduta culposa e o resultado danoso (AZEVEDO, 2004) 

(PENTEADO, 2007). O devedor estará sujeito a responder pelas perdas e danos 

suportadas pelo credor, além do débito ser acrescido de juros legais, de correção 

monetária e honorários de advogado.
126

 Sobre a indenização, ensina Orlando Gomes, 

que ela “deve ser completa, abrangendo o damunm emergente e o lucrom cessans. O 

credor tem direito a receber, além do que efetivamente perdeu, o que razoavelmente 

deixou de lucrar.” 
127

 (1994a, p. 186) A obrigação de indenizar é lastreada e afeta todos 

os bens do devedor.
128

  

 

A responsabilidade do terceiro se baseia nos mesmos pressupostos genéricos daquela 

atribuída ao devedor. Haverá diferença apenas pequena diferença na conduta e na 

modalidade de culpa. Sob o ponto de vista objetivo, ao exigir a prestação de garantia 

tendo como objeto bem protegido com obrigação contratual negativa, o terceiro 

intervém naquela relação jurídica, agindo de modo direto e contundente para que o 

inadimplemento ocorra. A ação é positiva e direcionada ao recebimento de garantia real, 

resultado que viola negative pledge clause. O devedor também pratica conduta positiva, 

esta direcionada a outorgar a mesma garantia, produzindo o mesmo resultado no 

negócio pretérito. Quanto ao caráter subjetivo, o conhecimento do terceiro em relação 

ao contrato anterior e à existência de covenant negativa, assegurando a satisfação 

daquela obrigação, enseja a caracterização de dolo ou grave culpa. Eventualmente, o 

grau de culpa poderá ser amenizado, ficando entre a negligência ou a imprudência, a 

depender do nível de conhecimento que o terceiro interveniente tinha da relação 

colateral que interveio e que acabou prejudicando, sem nunca afastá-lo, dado o dever de 

diligência que é atribuível aos negociantes em geral (GOMES, 1994a, p. 172). A culpa 

do devedor será presumida, dada a modalidade de responsabilidade aplicável à sua 

conduta (CAVALIERI FILHO, 2003, p. 279). 

 

                                                 
125

 Código Civil, art. 187 e 422. 
126

 Código Civil, art. 389 e 404. 
127

 Código Civil, art. 401. 
128

 Código Civil, art. 391. 
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O ressarcimento dos prejuízos provenientes do inadimplemento corresponde à terceira 

modalidade de efeito ex post decorrente da negative pledge clause. Pensando no 

processo obrigacional, foram vencidas as etapas de atuação prévia, todas elas anteriores 

ao momento de execução da obrigação principal, não tendo se obtido os resultados 

previamente almejados: impedir a liquidação do patrimônio e assegurar a satisfação da 

obrigação principal por meio da preservação dos bens livre de ônus. Aplicadas as 

consequências legais e contratuais, assim como identificada a atuação nociva de 

terceiro, a pretensão ao recebimento de indenização contra os prejuízos equivale à etapa 

de atuação posterior ao inadimplemento, que se materializa na aplicação da normas 

atinentes à responsabilidade civil. 
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CONCLUSÃO 

Em resposta à pergunta de pesquisa que embasa a presente dissertação, pode-se afirmar 

positivamente a possibilidade de a negative pledge clause ser utilizada como 

instrumento complementar no regime de garantias contratuais. A estruturação desta 

espécie de cláusula por meio da construção de obrigações acessórias coloca-a entre o 

regime legal da responsabilidade patrimonial e o das garantias subsidiárias ou 

autônomas. Com isso, serve tanto de reforço da primeira como acessório das segundas, 

podendo ser vista como “garantia” das garantias. 

 

A busca por segurança jurídica justifica a construção e recomenda a utilização da 

negative pledge clause. O conhecimento e toda experiência que se construiu a partir dos 

covenants até se chegar às formulações específicas se revelaram bastante úteis ao 

alcance desse propósito. De modo geral, as figuras positivas e negativas são frutos da 

experiência prática em ocasiões de crise negocial e carregam consigo farta dose de 

sabedoria para o enfrentamento das dificuldades. Todas elas, em maior ou menor grau, 

são úteis ao entendimento dos meandros e do ambiente que dá ensejo à negative pledge 

clause. A compreensão de uma espécie ajuda no entendimento do todo e complementa a 

justificava prática para se desenvolver um modelo funcional de obrigação contratual 

baseado em limitações e restrições, voltadas à preservação das condições econômicas 

que viabilizaram a concretização do negócio. 

 

A transposição de certos covenants, de sua origem consuetudinária na common law para 

a codificação e a estruturação da civil law, rendeu a criação pela doutrina da expressão 

“cláusula de garantia e segurança”, que pode ser apontada como uma categoria jurídica 

específica dentro o direito contratual. As peculiaridades funcionais e a finalidade 

assecuratória atribuem a elas características próprias que as destacam das obrigações em 

geral, da mesma forma que a ausência de vinculação patrimonial também não permite 

seja ela classificada no âmbito das garantias típicas ou atípicas, acessórias ou 

autônomas. A nomenclatura endereça o objeto de atuação e a compreensão de suas 

sutilezas, a fim de que seja utilizada como instrumento acessório ao regime de garantias 

típicas. A legitimidade dessa espécie de construção advém do fato de ser uma 

alternativa intermediária entre a ausência e a existência de garantia, servindo como 
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instrumento apto à viabilização de negócios. Os princípios inerentes aos negócios 

jurídicos e ao direito contratual direcionam a especificidade do conteúdo obrigacional 

das cláusulas e determinam sua validade. A negative pledge clause, assim como a pari 

pasu e a cross defalt, atendem ao propósito de segurança e são utilizadas como 

obrigações de garantia. 

 

A negative pledge clause foi concebida a partir de problemas reais e se consolidou 

como um instrumento eficaz à segurança do crédito em caráter acessório ao regime de 

garantias. Tem por objeto assegurar a preservação do patrimônio para garantir a 

satisfação da obrigação principal. A acessoriedade da cláusula faz com que ela 

mantenha vínculo de dependência estrutural com a obrigação principal, de modo que os 

constrangimentos e restrições impostos por ela devem estar em consonância com a 

proporcionalidade e a razoabilidade. A cláusula deve servir à correlação entre exposição 

e risco do negócio, jamais ao constrangimento vazio e à imposição do poder econômico 

de um contratante em relação ao outro. O efeito de segurança decorre do resultado 

prático do adimplemento da obrigação de não fazer. 

 

Cada uma das espécies de negative pledge clause confirma a utilidade dela como 

reforço do regime de garantia contratuais. A formulação básica ou padrão constitui 

modalidade de restrição que preserva a força econômica do devedor, garantindo os 

interesses de ambos, sobretudo do credor. A afirmativa ou com extensão de segurança 

significa um passo adiante na proteção, estabelecendo obrigação de promoção da 

igualdade entre os credores, no caso de violação do dever negativo. A mista vai no 

mesmo sentido, instituindo um dever e uma condição, para o caso de esse dever ser 

desrespeitado. A versão com automático reconhecimento de garantia, a despeito de não 

ser compatível com o direito brasileiro, igualmente traz o comando negativo, com a 

produção de efeitos que suplantam a ordem obrigacional e visa constituir garantia em 

favor do credor. A imprópria traz os elementos da padrão, acrescendo obrigações, ônus, 

deveres e condições diversos em sua formulação. 

 

A concepção metodológica da cláusula é construída a partir da finalidade de 

proporcionar maior segurança ao negócio. Primeiramente, tem-se a aplicação das ideias 
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de incentivo e consequência na formação da cláusula de garantia e segurança. Depois, a 

lógica de probabilidades e a persecução do objetivo e de razão de correção, que são 

próprias do diagnóstico do antecedência e da previsão do consequente. Sob o aspecto da 

aplicação do direito, substitui-se o conjunto de instrumentos que atuam ex post por 

soluções que agem ex ante. O caráter preventivo se sobressai em relação àqueles 

repressivos. 

 

A negative pledge clause atua no negócio jurídico como instrumento de segurança e 

como reforço das garantias. Significa, pois, que a utilização da cláusula também pode se 

dar associada às garantias típicas, não apenas sozinha ou como alternativa de segurança. 

A restrição ou a limitação de credores concorrentes, a mitigação dos risco e até mesmo 

o incentivo às boas práticas de governança justificam e recomendam a utilização 

conjunta. Estas circunstâncias destacam situação jurídica relevante à formulação do 

problema e consagram as conclusões positivas destacadas no início destas notas 

conclusivas. 

 

Sob a perspectiva econômica, restou confirmada a pressuposição de que a negative 

pledge clause tem a função de garantia indireta ante à construção de ambiente de 

segurança e favorável à satisfação da obrigação. Os dados conceituais e empíricos 

demonstraram que esse covenant negativo promove o equilíbrio entre as obrigações e 

mitiga o risco, pois estimula a preservação do patrimônio que dá lastro ao negócio. Esta 

circunstância acabou se mostrando como ponto de destaque para a tipificação social da 

cláusula como instrumento acessório no regime de garantias, ante ao efeito econômico 

que proporciona. 

 

A relação jurídica inerente à negative pledge clause é marcada pela existência de dois 

polos distintos que se equivalem, estabelecendo poderes e deveres recíprocos que se 

voltam para um mesmo interesse. O ordenamento jurídico é o elemento que oferece 

coercibilidade à relação e atribui efetividade a esse vínculo pessoal de propósito 

econômico. 
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O enquadramento jurídico da negative pledge clause está relacionado ao direito das 

obrigações, sem qualquer vinculação com regime das garantias típicas. Acontece que o 

estabelecimento de vínculo entre a pessoa, a obrigação e a responsabilidade patrimonial 

atribui a esta modalidade de covenant negativo a função de garantia indireta, vindo 

desta circunstância a nomenclatura como cláusula de garantia e segurança. Será 

sempre acessória porquanto a subsistência de seus comandos está vinculada à obrigação 

principal que dá corpo e garante a existência do negócio. 

 

A especificidade da obrigação atribui características próprias à negative pledge clause e 

permite que ela seja individualmente considerada, passando a ter vida própria, muito 

além da simples obrigação de não fazer. A decomposição dela em debitum e obligatio 

favorece a identificação dos meandros inerentes ao dever de prestação e de sujeição. As 

diversas espécies de formação indicam variações concernentes à finalidade mediata e 

imediata, podendo se observar coincidência de debitum e de obligatio (Padrão); duplo 

debitum e consequente obligatio (Afirmativa);  debitum sem obligatio próprio (Mista e 

Com Automático Reconhecimento de Segurança); e debitum com obligatio vinculada a 

outras relações paralelas. Esses elementos jurídicos destacam as faculdades do credor, 

indicando meios à satisfação de direitos e interesses, frente ao inadimplemento do 

devedor. 

 

Os princípios contratuais estão presentes na negative pledge clause. A obrigação surge 

de ato de vontade que decorre da autonomia da vontade e se expressa na liberdade de 

contratar, tanto para estabelecer a finalidade quanto às consequências do liame, seja sob 

a perspectiva jurídica, seja pelo ponto de vista negocial. A função social é alcançada 

pela complementação dos instrumentos jurídicos de segurança, assim como pela 

adaptação e aplicabilidade aos propósitos de segurança dos interesses negociais. 

Probidade e boa-fé relacionam-se à bilateralidade e devem se fazer presentes em todas 

as fases do processo obrigacional, do nascimento, passando pelo desenvolvimento até o 

adimplemento. A força obrigatória dos contratos vincula e obriga as partes em todos os 

termos da obrigação. 
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A ideia da obrigação como processo conduz à fragmentação das atividades que 

compõem o negócio e antecedem sua conclusão, suscitando a importância da finalidade, 

cuja conotação se aproxima mais da ideia de função do que de objeto. O fim tem 

relevância econômica – e não jurídica – e se conecta aos propósitos das operações 

antecedente e consequente. Logo, o elemento volitivo inerente à contratação principal 

não é o mesmo que dá ensejo à cláusula de garantia e segurança acessória, pois a 

constituição de uma não está subordinada à contratação da outra. Quanto aos efeitos da 

negative pledge clause, o resultado dessa separação endereça a finalidade para os 

campos do direito das obrigações, sendo pessoais as formulações padrão, afirmativa, 

mista e imprópria, e real a com automático reconhecimento de garantia. Determina-se, 

com isso, o regime jurídico aplicável e dele se extraem as consequências. 

 

Os efeitos da negative pledge clause podem ser vistos sob o aspecto prático-temporal, 

econômico e jurídico. O primeiro se revela na atuação ex ante e ex post da cláusula, 

operando, a princípio, como instrumento de controle, segurança e incentivo, e, 

posteriormente, desencadeando as consequências do inadimplemento. A implicação 

econômica decorre da segurança negocial proveniente da cláusula de garantia, 

preenchendo a lacuna entre a responsabilidade patrimonial e a garantia típica. Do ponto 

de vista jurídico, a teoria da subsunção relaciona consequências à aplicação do 

ordenamento aos atos e fatos, de modo que o negócio é o sujeito e o resultado dele o 

predicado. A vontade qualifica os elementos constitutivos do negócio e endereça os 

efeitos que podem ser extraídos dele. Finalmente, a análise do negócio a partir dos 

planos da existência, da validade e da eficácia revela a essência e a funcionalidade das 

obrigações, assim como amplia o horizonte relativo à efetividade. 

 

O descumprimento da negative pledge clause dá ensejo a medidas preventivas. Da 

perspectiva ex ante da cláusula, extrai-se a possibilidade de medidas de natureza 

cautelar com a finalidade de obstar a violação. Precedentes estrangeiros, à luz da 

aplicação injuction, fornecem elementos empíricos que indicam a plausividade, a 

adequação jurídica e o resultado prático favorável da defesa da obrigação acessória. 
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O incentivo a boas práticas de governança corporativa e, consequentemente, a mitigação 

de riscos revelam outros bons efeitos da atuação ex ante provenientes da utilização da 

negative pledge clause em relações negociais.   

 

A execução específica da negative pledge clause depende da espécie de formulação e da 

modalidade de declaração de vontade que emana da obrigação. As condutas de fazer e 

não fazer podem ser substituídas por provimento jurisdicional quando forem 

constitutivas de direito, podendo se pensar, ainda que hipoteticamente, na extensão dos 

efeitos de uma garantia concedida a terceiro em violação à cláusula. Fora dessa 

hipótese, a solução para o inadimplemento estará na discussão sobre perdas e danos.  

 

A possibilidade de se determinar o vencimento antecipado da obrigação principal por 

descumprimento da negative pledge clause é resultado, num primeiro momento, da 

violação da expectativa de segurança e de desequilíbrio da relação negocial. A cláusula 

de garantia é causal. Nasce da vontade específica das partes e se relaciona a um 

propósito determinado, que é a preservação de patrimônio para assegurar a efetividade 

do negócio antecedente. Ausentes o equilíbrio e a segurança, a manutenção da relação 

perde sentido prático, econômico e jurídico, autorizando a antecipações das obrigações 

pecuniárias e a extinção do contrato. Ademais, num segundo momento, a inexecução da 

obrigação acessória segundo a forma contratada caracteriza a mora do devedor e 

também dá ensejo às suas consequências legais e contratuais. Mesmo que o 

cumprimento da obrigação principal esteja em dia, estar-se-á diante do que a doutrina 

chama de adimplemento ruim ou imperfeito, o que faz subsistir a mora desencadeadora 

da aceleração do contrato. 

 

Os prejuízos provenientes do inadimplemento da negative pledge clause suscitam a 

aplicação das regras inerentes à responsabilidade civil contratual para o devedor e a 

responsabilidade extracontratual para o terceiro. O primeiro caso poderá ensejar o 

vencimento antecipado dos pagamentos, aplicação da cláusula penal e a extinção do 

negócio, assim como eventual indenização suplementar. A segunda hipótese faz 

subsistir o dever de reparar os danos. 
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Do ponto de vista propositivo, fica a conclusão de que segurança jurídica pode ser 

construída a partir de estruturas contratuais complexas, mediante o encadeamento e o 

cruzamento de obrigações acessórias, internas e externas à relação contratual, 

funcionando como incentivo ao adimplemento. A ideia é erigir um conjunto de 

obrigações que atuem antes do problema e que ajudem na manutenção do foco dos 

contratantes no objeto negocial. Busca-se dificultar o desvio de recursos para outras 

finalidades, propiciando o inadimplemento ou frustrando compromissos, ante à 

ineficácia da garantia genérica decorrente da responsabilidade patrimonial ou de alguma 

das garantias típicas pela concorrência com créditos os chamados créditos privilegiados. 

A negative pledge clause se apresenta como instrumento apto a satisfazer esse tipo de 

expectativa e necessidade, podendo ser utilizada além das situações práticas expostas 

neste trabalho. 

 

Todos esses elementos jurídicos demonstram, de modo geral, a compatibilidade da 

negative pledge clause com o direito brasileiro. Excetua-se apenas a formulação com 

automático reconhecimento de garantia, dada a natureza obrigacional do covenant e a 

real da garantia. Os aspectos econômicos e funcionais, por sua vez, reforçam a 

recomendação de aplicação prática, ante os efeitos positivos também na esfera 

extrajurídica. Além das grandes operações negociais, como todas essas que foram 

suscitadas como exemplo ao longo do desenvolvimento do tema, contratos de menor 

expressão igualmente podem se valer do reforço do regime de garantias proporcionado 

pela obrigação de não constituir garantias em favor de terceiro. Além de reforçar 

eventuais garantias típicas, o covenant atuará como incentivo ao adimplemento, vez que 

os efeitos da violação poderão trazer maiores prejuízos ao devedor. 

 

Por se tratar de estrutura contratual cuja tipicidade social provém dos efeitos almejados 

e não propriamente das sutilezas na formulação, assim como diante das múltiplas 

possibilidades de variação, optou-se por encerrar o trabalho sem a sugestão de redações 

para cada uma das espécies. As características econômicas e jurídicas de cada negócio 

indicarão o tipo de formulação a ser utilizada, assim como, eventualmente, outras 

obrigações, condições, ônus ou encargos a serem associados à negative pledge clause. 

Por isso, não se mostra adequado limitar o instituto em cláusulas padronizadas. Espera-



116 

 

se que, a partir de toda informação coligida neste trabalho, os operadores do direito 

possam formular suas próprias cláusulas, emprega-las em negócios reais e, no caso de 

litígio, julgá-las a com maior disposição de cabedal prático e teórico. Mais importante 

do que o detalhamento da cláusula, é a consolidação dessa categoria jurídica como mais 

uma opção aos propósitos e ao regime de garantias contratuais, funcionando como 

instrumento acessório e podendo ser considerada uma “garantia” das garantias.  
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