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APRESENTAÇÃO

 A presente obra coletiva congrega artigos produzidos por alunos 
do Mestrado Profissional da Escola de Direito de São Paulo da Fundação 
Getulio Vargas (FGV DIREITO SP) titulados entre 2015 e 2017, a partir 
de seus respectivos trabalhos de conclusão. Os trabalhos estão entre os 
melhores apresentados no período, em função de sua qualidade acadêmica e 
aplicabilidade prática. No final de 2017, o programa contabilizava o total de 85 
alunos titulados.

 A seleção dos melhores trabalhos contou com a participação de 
avaliadores externos, e a premiação ocorreu em evento solene realizado 
em 30 de agosto de 2018. O evento e a edição desta obra tiveram o apoio 
institucional dos escritórios de advocacia Bergamini Collucci Advogados, 
Bichara Advogados, Pinheiro Neto Advogados, Salusse Marangoni Advogados, 
TozziniFreire Advogados e Trench Rossi Watanabe.

 Na linha de Direito dos Negócios, mereceram destaque especial 
os trabalhos dos alunos Frederico Bastos Martins, Lara Britto de Almeida 
Domingues Neves e Rodrigo Kopke Salinas. Cada artigo ora publicado está 
precedido de um prefácio de autoria do professor ou da professora responsável 
pela orientação do respectivo aluno ou da respectiva aluna.



 Os trabalhos selecionados e os artigos deles decorrentes, que compõem 
a obra coletiva, são bons exemplos do modelo de pesquisa adotado no Mestrado 
Profissional da FGV DIREITO SP, cuja tônica recai sobre o caráter aplicado do 
resultado da investigação. A utilidade prática é relevada pelo componente 
prescritivo do trabalho, sob a forma de recomendações de conduta dirigidas 
precipuamente aos operadores do Direito e formuladores de políticas públicas.

 Nesse sentido, o trabalho não pode se limitar a discutir uma questão 
conceitual ou um problema hermenêutico situado no plano puramente abstrato. 
Tampouco precisa explorar desavenças doutrinárias ou buscar avançar proposições 
teóricas. No fundo, o pesquisador se serve do referencial teórico-normativo 
disponível para resolver questões práticas, embora sem deixar de lado o senso 
crítico ou descurar da solidez da fundamentação jurídica das soluções propostas.

 O domínio da legislação aplicável, assim como dos entendimentos 
doutrinários e jurisprudenciais existentes, tem função instrumental e não é 
encarado como o objetivo final do trabalho. Importa menos dar uma resposta 
com pretensões de verdade dogmática do que mapear controvérsias jurídicas 
para identificar riscos e sugerir alternativas de mitigação.

 Para dar conta disso, a pesquisa deve se preocupar inicialmente em 
conhecer e compreender o contexto fático, a partir de uma visão integrada 
e multidisciplinar da realidade, para então identificar estratégias de ação 
juridicamente embasadas. Essa postura transcende a dicotomia clássica entre 
lícito e ilícito que tem orientado a produção doutrinária na área jurídica. Não 
basta ao jurista moderno responder a questões sobre legalidade de condutas; 
ele também precisa formular juízos de equidade ou de conveniência, dentro 
da moldura legal previamente definida.

 De outro lado, o saber jurídico relevante não mais se amolda às 
fronteiras disciplinares tradicionais do Direito, que se tornaram artificiais em 
face da complexidade dos problemas do mundo atual. Tampouco o Direito 
pode ser corretamente aplicado sem levar em conta a realidade concreta e as 
consequências práticas das soluções propostas.

 Para cumprir sua missão, tanto o pesquisador docente quanto o 
profissional militante devem ser capazes de transitar entre os vários ramos 
do Direito e manter diálogo com outras áreas afins do conhecimento. A 



conexão com a realidade concreta também demanda esforço adicional de 
investigação, eis que transcende a consulta às fontes tradicionais da pesquisa 
jurídica (legislação, doutrina e jurisprudência).

 É necessário que o pesquisador utilize outras fontes de informação 
ou meios de consulta, como análise documental, banco de dados, entrevistas 
com atores relevantes e sua própria experiência (desde que devidamente 
explicitada e qualificada). Daí resulta um trabalho de pesquisa que não se serve 
apenas de referências bibliográficas, nem se limita a reproduzir conhecimento 
doutrinário já publicado.

 O trabalho precisa ainda problematizar e discutir as questões 
jurídicas sensíveis, considerando o contexto fático em que estão inseridas. As 
polêmicas não devem ser apresentadas de forma maniqueísta ou sustentadas 
por argumentos retóricos. É essencial que as reflexões sejam dotadas de rigor 
acadêmico, o que pressupõe a análise de posições contrapostas, mostrando 
os vários ângulos do problema, de maneira neutra e abrangente. 

 Por fim, o trabalho deve adotar uma conclusão propositiva, que 
responda objetivamente a questões sobre como agir e com que cautelas; o 
que faz sentido; qual a melhor estratégia.

 Espera-se que esta obra proporcione ao leitor não apenas a aquisição 
de conhecimento qualificado e teoricamente robusto, mas sobretudo útil e 
diretamente aplicável à atividade profissional. Os seus autores e respectivos 
orientadores estão de parabéns!

Mario Engler Pinto Junior
Professor e Coordenador do Mestrado Profissional da Escola de Direito 

de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV DIREITO SP).
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Prefácio ao Artigo 1, “Fundos patrimoniais no Brasil: 
um panorama”

Respostas simples para perguntas difíceis são, em geral, respostas 
erradas. Algumas das comparações que se fazem entre os fundos patrimoniais 
brasileiros e os endowments dos Estados Unidos (EUA) parecem ser exemplos 
de respostas tão simples quanto erradas. A explicação que elas dão para o 
tamanho desnível patrimonial comparado é a existência de uma cultura de 
doações nos EUA. A filantropia arraigada no povo norte-americano, por um 
lado, e o descompromisso dos brasileiros com o terceiro setor, por outro, 
explicariam porque os fundos patrimoniais no Brasil são poucos e mais pobres 
que seus similares nos EUA.

Apesar de levantar uma hipótese explicativa interessante, essa explicação 
culturalista não mobiliza esforços de pesquisa para testá-la empiricamente. 
Ferramentas antropológicas ou psicanalíticas, por exemplo, poderiam ser 
usadas para isso. A falta de teste empírico faz com que comparações desse 
tipo assumam hipóteses como conclusões e nada esclareçam sobre relações 
de causalidade. Por isso, apenas repetem aquilo que diz o senso comum.

O trabalho de Erika Spalding é exatamente o oposto disso. Ele não 
desconsidera a importância de observar práticas estrangeiras bem-sucedidas, 
mas o faz de forma metódica, diferentemente do que se costuma encontrar 
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nos capítulos “do direito comparado” de muitas teses e dissertações. 
Consciente dos limites da comparação transnacional, Spalding usa a 
experiência norte-americana para formular hipóteses para compreender a 
realidade dos fundos patrimoniais no Brasil e, para testar empiricamente suas 
hipóteses, realiza um conjunto de entrevistas com atores relevantes da cena 
dos endowments no Brasil. Como resultado, temos um trabalho que organiza 
o debate a respeito dos limites jurídico-institucionais dos fundos patrimoniais 
como instrumento para a perenidade de programas de interesse social. Além 
disso, ao considerar a percepção daqueles que conduzem fundos instituídos, 
Spalding apresenta um trabalho sensível à realidade brasileira, com propostas 
práticas e claras sobre como mobilizar melhor os incentivos para que tenhamos 
mais endowments por aqui e com patrimônio suficiente para que cumpram 
com suas missões. Enfim, temos uma resposta complexa e bem amarrada 
para a difícil pergunta: como o direito pode contribuir para o desenvolvimento 
dos fundos patrimoniais para a educação?

Emerson Ribeiro Fabiani
Doutor e Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo (USP). 

Diretor Executivo do FGVLAW e professor do Mestrado Profissional da Escola 
de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV DIREITO SP). 
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1. Fundos patrimoniais no Brasil: um panorama

Erika Spalding1

1. Introdução

O imperativo da sustentabilidade financeira no terceiro setor tem sido 
cada vez mais preconizado nos últimos anos, na mesma medida em que as 
entidades que compõem esse setor passam a demandar instrumentos de 
feição jurídico-institucional que confiram ao seu patrimônio um lastro de 
perenidade, evitando, assim, que seja facilmente dissipado. Com efeito, 
uma figura que vem ganhando cada vez mais relevância nesse contexto 
– afirmando-se como parte integrante dessa mudança de paradigma do 
terceiro setor – são os fundos patrimoniais (ou endowments, como chamados 
nos EUA).

1  Advogada especialista na área de Terceiro Setor; atua no assessoramento jurídico para 

entidades sem fins lucrativos e organismos internacionais. Mestre pela Escola de Direito de 

São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV DIREITO SP) e graduada em Direito pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
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A utilização desses fundos patrimoniais já se mostrou, a toda evidência, 
particularmente eficiente nos ambientes acadêmicos, com destaque para 
as universidades norte-americanas, onde o volume de recursos financeiros 
de algumas instituições é realmente expressivo. No Brasil, embora tais 
fundos venham ganhando espaço recentemente, as experiências ainda são 
relativamente poucas. Estima-se que hoje existam próximo de uma centena 
de fundos em operação no país, em diferentes estágios de desenvolvimento, 
dimensões de recursos, governança e em benefício de entidades de diversas 
áreas de atuação.

Embora esse número tenha aumentado muito nos últimos anos, é 
possível que o ainda baixo uso desse expediente no país esteja de certa maneira 
associado ao desconhecimento do modelo, às dificuldades de formação de 
um patrimônio inicial, à falta de incentivos fiscais, entre outros fatores. A 
despeito de toda a transformação havida no terceiro setor brasileiro nos 
últimos anos, ainda não é tão comum a celebração de compromissos de longo 
prazo, requisito fundamental para a constituição de fundos de endowment.

Em 4 de janeiro de 2019, foi publicada a Lei n. 13.800, que dispõe sobre 
a constituição de fundos patrimoniais com o objetivo de arrecadar, gerir 
e destinar doações de pessoas físicas e jurídicas privadas para programas, 
projetos e demais finalidades de interesse público. A lei decorre da conversão 
da Medida Provisória n. 851/2018, a qual, durante sua tramitação no Congresso 
Nacional, sofreu diversas alterações.

A edição da lei representa um avanço no reconhecimento da importância 
dos fundos patrimoniais e confere maior segurança jurídica ao instituto, 
encerrando um contexto de relativa ausência de parâmetros legais para 
o funcionamento desses fundos no Brasil (muito embora tal ausência não 
tenha sido um empecilho decisivo para a criação de tais fundos). Por outro 
lado, a legislação carece de maiores estímulos para a constituição dos 
fundos patrimoniais endowment nos moldes da lei, assim como não favorece 
sobremaneira as doações, na medida em que foram vetados dispositivos que 
previam importantes incentivos fiscais aos doadores.

Considerando que a constituição de fundos patrimoniais no país está em 
franco crescimento e diante das recentes inovações legislativas, são úteis, senão 
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necessários, esforços para traçar um amplo painel do endowment no Brasil, 
que ao mesmo tempo que o descreva e caracterize, também problematize a 
sua inserção em um dado contexto jurídico-institucional. Assim, um trabalho 
que se preste a introduzir as várias facetas da figura do endowment no Brasil 
deve tratar tanto da conceituação teórico-doutrinária desses fundos como 
também fornecer um retrato das dificuldades enfrentadas pelos fundos 
já existentes no país, de modo a ancorar em solo empírico a discussão dos 
entraves que a legislação pátria opõe à plena consolidação dessa nova figura.

Traçando esse painel do endowment no Brasil, este artigo pretende trazer 
luz às seguintes questões que se colocam:

•	 Há espaço no Brasil para a criação de fundos de endowment?

•	 Quais são os principais desafios jurídico-institucionais a 
serem enfrentados?

•	 Os fundos de endowment já existentes no país cumprem a 
função para a qual foram criados?

Cada um dos três tópicos que seguem se presta a responder, 
respectivamente, a uma dessas perguntas.

O primeiro deles reúne alguns subsídios básicos para uma primeira 
compreensão do endowment, de modo a situá-lo conceitual e contextualmente, 
tanto no Brasil quanto na sua utilização como instituto, nos EUA.

Em seguida, trata-se brevemente das questões jurídico-institucionais do 
endowment no Brasil, em um esforço de compreender alguns dos entraves 
oferecidos pela legislação brasileira para sua viabilização.

No terceiro tópico, o objetivo é sintetizar as demandas expressadas pelos 
representantes de fundos patrimoniais entrevistados no âmbito da pesquisa 
original (pós-graduação stricto sensu), de modo a verificar concretamente 
como são sentidos aqueles entraves jurídicos tratados no tópico precedente e 
quais são as expectativas desses atores para o futuro do endowment no Brasil.
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Por fim, hão de ser feitas algumas considerações quanto ao propósito 
e origem do presente artigo. Tendo apresentado dissertação de mestrado à 
Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV DIREITO 
SP), em abril de 2016, sob orientação do professor Emerson Ribeiro 
Fabiani, abriu-se a oportunidade de explorar com o devido rigor o tema dos 
fundos patrimoniais endowments no Brasil2 – até então mais um fenômeno 
emergente na prática do terceiro setor nacional do que propriamente um 
campo de exploração acadêmica. A novidade e o relativo desconhecimento 
dos potenciais e desafios do endowment no Brasil reclamavam então um 
empreendimento de pesquisa que não poderia se ater a sumarizar o exemplo 
de experiências estrangeiras, tampouco ignorar o fenômeno vivo e presente 
que se dava com o então florescimento de fundos endowment nas mais 
diversas áreas de atuação do terceiro setor.

Portanto, a fim de oferecer esse painel dos fundos patrimoniais no país, 
tanto na pesquisa original como no presente artigo, a metodologia adotada é, 
de certa maneira, híbrida, havendo tanto o registro teórico sobre o contexto 
do terceiro setor e os obstáculos jurídico-institucionais a serem enfrentados 
como a percepção concreta que têm desses desafios as entidades já existentes 
no Brasil, conforme amostra de sete delas que colaboraram na condução de 
entrevistas padronizadas.

Não configurando, portanto, dissecação exaustiva de um subtema 
específico dos endowments, tampouco constituindo um estudo de caso, o 
presente artigo pretende sintetizar o desenvolvimento e as conclusões daquele 
trabalho de origem. Assim, um tema tão novo e promissor entre nós pode 
ser introduzido sem perder a noção do todo das suas implicações práticas e 
sem deixar de mostrar seu potencial de contribuição para o campo do Direito, 
especialmente no que tange ao Direito do Terceiro Setor e às Finanças Sociais.

2  SPALDING, Erika. Os fundos patrimoniais endowment no Brasil. 2016. Dissertação 

(Mestrado em Direito) – Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV 

DIREITO SP), São Paulo, 2016. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/

handle/10438/16554/disserta%C3%A7%C3%A3o_erika_spalding_vfinal1.pdf?sequence=1. 

Acesso em: 27 jan. 2017.



17

COLEÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL - FGV DIREITO SP

2. Panorama do endowment: conceito e contextos

2.1. Conceituação

Endowments são fundos patrimoniais destinados à manutenção de 
determinadas atividades de interesse social, visando à sustentabilidade e 
perpetuidade da entidade que as executa, de modo a evitar que a realização de 
seus fins institucionais seja suspensa ou interrompida em razão de oscilações 
ou complicações episódicas na captação de recursos, e prevenindo, ainda, o 
comprometimento do patrimônio da entidade por ações de curto prazo.

O conceito de um endowment é o de um fundo permanente, que se 
estrutura por meio de modelo de gestão de investimentos de longo prazo 
e com governança apropriada, e que, em sua essência, busca preservar o 
montante principal e regrar a utilização dos rendimentos auferidos em prol da 
missão finalística que se propõe a apoiar.

Trata-se de um conjunto de ativos permanentes (dinheiro, títulos, 
imóveis, entre outros bens), geridos com vistas a preservar o valor doado 
no longo prazo, utilizando seus rendimentos em prol de entidades sem fins 
lucrativos e de suas finalidades institucionais. Objetiva, assim, criar uma 
estrutura para a sustentabilidade da entidade, possibilitando uma gestão de 
longo prazo dos recursos destinados ao fundo e assegurando a manutenção 
(e, desejavelmente, o incremento) do patrimônio original. Portanto, a mera 
existência de recursos disponíveis e o seu investimento não caracterizam, 
por si só, um fundo patrimonial (FABIANI, 2012a, p. 27). É necessário que, 
além dos investimentos destinados à perpetuidade da organização, existam 
regras estabelecidas para utilização dos recursos – o que inclui a política de 
investimentos e a estrutura de governança.3

3  Na língua inglesa, a palavra endowment pode significar, de modo amplo, uma dotação 

de qualquer natureza. Nessa acepção mais ampla, um endowment não necessariamente está 

vinculado a uma estrutura e a regras estabelecidas, podendo se tratar, tão somente, de um 

projeto de captação ou de uma conta separada para projetos de uma entidade. Entretanto, o 
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Beaird e Hayes (1999, p. 5) apontam que

[…] the basic concept of an endowment is a permanent 

fund that is restricted and the principal of which is 

preserved. […] Thus, the endowment becomes the gift 

that lives forever and helps […] maintain affordability by 

providing revenue to subsidize the operating budget.

De modo sintético, Fabiani (2012a, p. 26) define-os como “estruturas 
criadas para dar sustentabilidade financeira a uma organização sem fins 
lucrativos”. A definição abrangente permite entender como os endowments 
podem assumir diversas formas de organização e contam com motivações 
e origens distintas. Como um todo, porém, são sintetizados, nas palavras de 
Sabo Paes e Queiroz Filho (2014, p. 86-111), como

[...] estruturas que recebem e administram bens e 

direitos, majoritariamente recursos financeiros, que 

são investidos com os objetivos de preservar o valor do 

capital principal na perpetuidade, inclusive, contra perdas 

inflacionárias, e gerar resgates recorrentes e previsíveis 

para sustentar financeiramente um determinado 

propósito, uma causa ou uma entidade.

Em síntese, o conceito nuclear de endowment reúne os seguintes 
elementos: (i) preservação e, se possível, incremento do valor principal, 
por meio da aplicação dos recursos de acordo com regras predefinidas pela 
entidade e seus gestores; (ii) utilização dos rendimentos (usualmente, somente 

uso de endowment como sinônimo de fundo patrimonial, para nossos fins e para a terminologia 

técnico-jurídica, refere-se a um instituto específico que depende de certo regramento (embora 

haja grande liberdade para a definição da forma e do conteúdo).



19

COLEÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL - FGV DIREITO SP

em parte) do valor principal, por meio de repasses periódicos em favor da 
entidade apoiada; e (iii) constituição de um mecanismo (contemplando tanto 
a estrutura de governança como o regramento da gestão dos recursos) para 
sustentabilidade da entidade e suas finalidades institucionais, a fim de garantir 
o planejamento de ações mais a longo prazo.4

Sabo Paes (2010, p. 779-780), por sua vez, enumera o que considera ser 
as quatro principais características dos endowments: (i) captação de recursos, 
(ii) regras de resgate, (iii) políticas de investimento e (iv) divisão dos ativos 
entre principal e parcela livre.

Na legislação brasileira, a primeira conceituação legal de fundo 
patrimonial encontra-se na Medida Provisória n. 851/2018, que pela primeira 
vez tratou da criação e do funcionamento de tais fundos no Brasil. A medida 
provisória foi posteriormente convertida na Lei n. 13.800/2019, que manteve a 
definição de fundo patrimonial em seu art. 2º, IV:

[...] conjunto de ativos de natureza privada instituído, 

gerido e administrado pela organização gestora de fundo 

patrimonial com o intuito de constituir fonte de recursos 

de longo prazo, a partir da preservação do principal e da 

aplicação de seus rendimentos.

A ideia do endowment sustenta-se, portanto, sobre dois pilares básicos: 
estabilidade e autonomia. Estabilidade porque é uma fonte permanente 
de recursos, possibilitando um planejamento econômico-financeiro em 
horizontes distantes. A autonomia também é inerente ao fundo, porquanto 
tende a proporcionar reduções no grau de dependência financeira da 
entidade sem fins lucrativos em relação a agentes externos, estando a ideia de 
autonomia também ligada à gestão do fundo em si. Outrossim, a autonomia, 

4  Por essência, os fundos aspiram à permanência; nada obstante, embora mais raro, também 

existem casos de fundos com data predefinida para término e investimento da totalidade dos 

recursos.
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especialmente em seu viés financeiro, tende a promover solidez, longevidade 
e perenidade, que são, por certo, parâmetros importantes para a conquista da 
confiança de doadores e outros parceiros.

Disso resulta que as entidades apoiadas por fundos patrimoniais podem 
destinar seus esforços para o cumprimento de suas finalidades institucionais, 
em vez de dispenderem demasiada energia com a captação e gestão dos 
recursos financeiros para tal. Beaird e Hayes (1999, p. 5), referindo-se aos 
endowments de instituições educacionais, apontam benefícios do modelo que 
são igualmente válidos para entidades de outros ramos de atuação:

A portion of the annual earnings is left in the endowment 

each year, it also provides an effective hedge against 

inflation. Part of the endowment may be restricted or 

designated for certain purposes such as financial aid, 

academic program chairs, and faculty development. Part 

of the endowment may be unrestricted to serve where 

the need is greatest. Schools find unrestricted gifts 

most helpful because they provide maximum spending 

flexibility. Many donors are attracted to the perpetual 

nature of making gifts to the endowment. It is a way to 

create an everlasting legacy for donors and their heirs. 

Another way to look at endowment is to see it as a funding 

resource that enables schools to weather the challenges 

of fluctuations in enrollment or sharp increases in costs 

and even to fund unexpected expenses.

No Brasil, entretanto, esses fundos patrimoniais ainda são vistos como 
novidade na vida das entidades de um terceiro setor que, apesar de bem 
consolidado e cada vez mais pujante, ainda possui um potencial latente 
de crescimento e carece de ferramentas que possam ao mesmo tempo 
impulsionar e sustentar no longo prazo essa expansão. É nesse contexto de 
transformações que qualquer discussão sobre os endowments deve se situar.
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2.2. O endowment e o terceiro setor brasileiro

O terceiro setor é aquele constituído por pessoas jurídicas sem fins 
lucrativos (no Brasil, sobretudo fundações ou associações), e que tem como 
precípuo objetivo – a despeito da natureza privada e não estatal das entidades 
– atuar em áreas e gerar serviços de interesse público (assistência social, saúde, 
cultura, defesa de direitos, habitação, esportes, meio ambiente, educação e 
pesquisa, entre outros).

As formas de atuação da sociedade civil vêm mudando drasticamente 
no Brasil nas últimas três décadas. Beneficiando-se da recriação do regime 
democrático e da evolução do papel que o Estado assume na sociedade, 
o terceiro setor vem se firmando como parte integrante da efetivação dos 
direitos fundamentais e das políticas públicas do país.

Por certo, o processo de transformação vem revelando entidades de 
grande relevância, altamente eficientes no que concerne aos seus resultados 
financeiros, e que dependem cada vez menos de doações pontuais, 
principalmente de fontes públicas. Paradigmas antigos são gradualmente 
abandonados. Vem sendo superada a ideia de que entidades do terceiro setor 
são instituições pouco produtivas ou profissionalizadas, que se sustentam 
apenas e tão somente pela caridade. Trata-se de entidades cumpridoras de 
funções importantes na consecução de direitos os mais diversos, para as 
quais profissionalização, transparência e sustentabilidade são elementos 
importantes.

Obedecendo a uma tendência mundial, o terceiro setor no Brasil tem se 
consolidado: entre 2006 e 2010, segundo avaliação da Associação Brasileira 
de Organizações Não Governamentais (ABONG), houve aumento de 8,8% 
no número total de entidades.5 Estima-se a existência de cerca de 291 mil 
fundações privadas e associações sem fins lucrativos no Brasil, empregando 

5  Disponível em: http://abong.org.br/pesquisas/numeros-e-dados-das-fundacoes-e-asso-

ciacoes-privadas-sem-fins-lucrativos-no-brasil-pesquisa-fasfil-2010-lancada-em-dezembro-

-de-2012/. Acesso em: 28 maio 2019.



22

VOLUME 1 - DIREITO DOS NEGÓCIOS 

formalmente 2,1 milhões de assalariados6 e envolvendo cerca de 12 milhões7 
de pessoas, seja como gestores, doadores, voluntários ou beneficiários.

Pouco a pouco, o ordenamento jurídico tem trazido estímulos e 
maior segurança para a atuação das entidades do terceiro setor. Nesse 
contexto, vale mencionar que foi aprovada a Lei n. 13.151/2015, que traz 
diversas alterações que impactam diretamente no terceiro setor, cumprindo 
destacar a possibilidade de remuneração de dirigentes de entidades sem fins 
lucrativos, sem prejuízo do gozo das imunidades tributárias, o que contribui 
significativamente para a profissionalização na gestão das entidades. Além 
disso, com a entrada em vigor da Lei n. 13.019/2014, tida como o novo Marco 
Regulatório do terceiro setor, que estabelece normas gerais comuns à União, 
estados, municípios e Distrito Federal para a realização de parcerias com 
entidades sem fins lucrativos, o que pode conferir maior segurança jurídica 
ao setor.

A despeito dos progressos, a atuação superavitária nem sempre é fácil. 
Por essa razão, entidades buscam desenvolver estruturas sustentáveis de 
captação de recursos, de forma a garantir a manutenção de suas atividades a 
longo prazo e, assim, conferir maior impacto aos seus programas e projetos. 
Desta feita, a captação de recursos em prol da perpetuidade das entidades 
assume um caráter pertinente na discussão.

É nesse contexto que deve ser lida a criação e consolidação de fundos 
patrimoniais endowment. Entende-se, por conseguinte, que fazem parte 
integrante de um novo paradigma no terceiro setor, fundamental para a 

6  Fonte: FASFIL; IBGE (2012), que examina o universo das fundações privadas e associações 

sem fins lucrativos no Brasil, produto de uma parceria entre IBGE, Ipea, Gife e ABONG, com 

apoio da Secretaria-Geral da Presidência da República. Essa informação, entretanto, não 

leva em consideração o aumento na quantidade de instituições até o presente momento e, 

sobretudo, a existência de diversas instituições não formalizadas (isto é, sem personalidade 

jurídica). Pesquisa disponível para download em: http://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblio-

teca-catalogo?view=detalhes&id=280897. Acesso em: 27 jan. 2017.

7  Disponível em: http://www.filantropia.org/OqueeTerceiroSetor.htm. Acesso em: 

27 jan. 2017.
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preservação e sustentabilidade de entidades, o que, por sua vez, permite 
projetos de longo prazo e com caráter estrutural, ou seja, com planejamento. 
A busca por sustentabilidade não é, portanto, uma preocupação exógena 
e desvinculada da realidade prática das entidades de hoje; pelo contrário, 
quanto maior sua profissionalização, maior se torna tal preocupação.

A relativa ausência de parâmetros legais até a publicação da Medida 
Provisória n. 851/2018, convertida na Lei n. 13.800/2019, não se mostrou um 
empecilho para a constituição de fundos patrimoniais no Brasil. Conforme 
defendido anteriormente na dissertação de mestrado, já havia possibilidade 
jurídica de existência de endowments mesmo sem lei específica, como 
atestam os fundos que foram criados no país anteriormente à publicação da 
referida lei.

De qualquer modo, a Lei n. 13.800/2019, ainda que com alguns pontos 
frágeis, mostrou-se um importante marco de reconhecimento da relevância 
dos fundos patrimoniais para as entidades do terceiro setor e instituições 
públicas.

Ademais, a existência de um marco legal específico para os fundos 
patrimoniais confere maior segurança jurídica ao modelo. A Lei n. 13.800/2019 
regulamenta a governança das organizações gestoras de fundos patrimoniais, 
trata da separação patrimonial entre os fundos e as entidades beneficiadas, 
das regras de utilização dos recursos, entre outros aspectos que aumentam a 
confiança de potenciais doadores.

O projeto da conversão da Medida Provisória n. 851/2018, aprovado no 
Congresso Nacional, previa ainda benefícios fiscais na realização de doações 
por pessoas físicas ou pessoas jurídicas a instituições gestoras de fundos 
patrimoniais. Entretanto, tais dispositivos foram vetados.8 Desse modo, 
um dos principais incentivos para que os fundos patrimoniais atualmente 
existentes se adequassem às novas regras, assim como para a criação de 
novos fundos, foi retirado do texto legal em vigor.

8  Quando da elaboração do presente artigo, ainda estava pendente a avaliação do Congresso 

Nacional a respeito da manutenção ou derrubada dos vetos presidenciais.
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Nesse contexto, ainda que contando com regimes jurídico-institucional 
e tributário distintos do nosso, a experiência norte-americana com os 
endowments pode servir como referência tanto para os nossos legisladores 
interessados em aprimorar a atual legislação quanto aos atuais e futuros 
gestores de fundos patrimoniais.

2.3. O endowment nos EUA

No Brasil muito se escuta a respeito dos incentivos fiscais existentes nos 
EUA para doações aos endowments educacionais; por outro lado, não há tanta 
clareza sobre as regras concretas existentes naquele país.

Pela legislação tributária dos EUA, as entidades de interesse social 
são chamadas de charities.9 As charities abrangem entidades educacionais, 
organizações religiosas, fundações que concedem recursos a outras entidades 
ou projetos, organizações que atuam nas áreas cultural, artística e de proteção 
ao meio ambiente, entre outras. Sabe-se que nos EUA a filantropia é uma 
prática bastante difundida, notadamente nas classes sociais mais altas. De 
acordo com publicação da fundação Giving USA, somente no ano de 2014, as 
charities receberam doações que totalizaram cerca de US 358 bilhões. Desse 
montante, 72% correspondem a doações feitas por pessoas físicas, 15% por 
fundações, 8% decorrem de heranças e 5% de empresas.10

Os endowments dos EUA são charities constituídas a partir de doações, 
estruturadas de diversas maneiras (public charities, private foundations, 
incorporations, trusts, entre outras formas) e em vários ramos de atividade. 
Esses fundos foram criados como uma forma de proteger um determinado 
patrimônio das inconstâncias e possíveis ingerências de indivíduos sobre os 

9  As entidades aqui referidas como charities estão definidas no Sec. 501(c)(3) do Código 

Tributário Federal dos EUA (Internal Revenue Code of 1986 ou IRC), que rege os impostos 

federais, como o Imposto de Renda, o Imposto sobre Herança e o Imposto sobre Doação, entre 

outros. Disponível em: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26. Acesso em: 27 jan. 2017.

10  Disponível em: https://store.givingusa.org/collections/older-versions/products/giving-u-

sa-2015-report-highlights?variant=34503696649. Acesso em: 28 maio 2019.
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bens de uma instituição. Trata-se da administração, por um terceiro, de um 
patrimônio que não lhe pertence do ponto de vista jurídico. A propriedade 
(ownership) permanece com alguém que não os gestores das atividades e 
dos recursos. O direito norte-americano traz regramentos específicos para os 
endowments, sobretudo no que tange aos incentivos fiscais.

Os endowments educacionais, aqui enfocados, são entidades organizadas 
de maneira independente, com personalidade jurídica distinta, mas que 
operam em conexão com as faculdades e universidades públicas que apoiam. 
Essas entidades podem receber doações diretamente e aplicam os recursos 
em benefício das entidades educacionais apoiadas (por exemplo, custeando 
despesas operacionais em geral, despesas com aquisição e manutenção de 
prédios e equipamentos, despesas relacionadas com a concessão de bolsas de 
estudos, manutenção de bibliotecas e empréstimos estudantis).

Diversas universidades e faculdades americanas são detentoras de 
orçamentos vultuosos, sendo estimado que relevante parcela da receita de 
muitas delas advenha dos endowments, constituídos em grande parte por 
doações de empresários e ex-alunos.

De acordo com estudo realizado pela National Association of College 
and University Business Officers (NACUBO), há nos EUA ao menos 802 
endowments educacionais.11 Atualmente, o maior endowment educacional 
do mundo é o da Universidade de Harvard, que conta com aproximadamente 
38,3 bilhões de dólares,12 e cujos rendimentos representaram, em 2018, 35% 

11  Disponível em: https://www.nacubo.org/-/media/Nacubo/Documents/Endowment-

Files/2015_NCSE_Public_Tables_Endowment_Market_Values_by_Size_of_Endowment.

ashx?la=en&hash=6C042787AF9CBF6F2B041C13DB98C4C3DCDF4501; e em: https://www.na-

cubo.org/-/media/Nacubo/Documents/research/2018-NTSE-Public-Tables--Number-of-NCSE-

-Participants--FINAL.ashx?la=en&hash=E6CC2031AAA4C76FDA90837736AB20B49B5832EB. 

Acesso em: 28 maio 2019.

12  Fonte: “All U.S. and Canadian NCSE Participating Institutions Listed by Fiscal Year 2018 

Endowment Market Value, and Percentage Change in Market Value from FY17 to FY18 (Excel)”. 

Disponível em: https://www.nacubo.org/Research/2019/Public-NTSE-Tables. Acesso em: 27 

jan. 2019.
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do total de suas receitas operacionais, contra os 21% representados pelo 
pagamento dos cursos pelos estudantes.13

Os números expressivos de doações às charities, incluindo os endowments, 
podem ser creditados a diversos fatores, entre os quais destacam-se os 
incentivos fiscais. Nesse sentido, alguns dos principais incentivos para as 
doações às charities que existem nos EUA são aqueles atualmente previstos 
na legislação federal do (a) Imposto de Renda (income tax); (b) Imposto sobre 
Herança (estate tax); e (c) Imposto sobre Doação (gift tax) daquele país, que 
permitem a redução do imposto devido pelo doador por meio do abatimento 
ou dedução do valor da referida doação da base de cálculo dos referidos 
tributos.14 Assim, uma vez que a dedução fiscal da doação reduz a carga 
tributária do doador, o encargo econômico da doação fica diminuído, criando, 
assim, uma política tributária que incentiva essa prática ao torná-la menos 
onerosa para o doador.

Atualmente, as regras que tratam acerca da dedutibilidade das doações 
às charities por pessoas físicas encontram-se previstas no art. 170 do Internal 
Revenue Code (IRC), que estabelece os requisitos a serem cumpridos, por 
exemplo, aquele que veda a imposição, pelo doador, de qualquer contrapartida 
que condicione a transferência dos valores doados.15-16

O valor da dedução por pessoas físicas da doação não é, contudo, 
ilimitado. O limite de 15% criado em 1917 foi aumentado para os atuais 50%. 
Porém, nem todas as charities se qualificam para o limite de 50% acima 
referido. Algumas se classificam para um limite intermediário de 30% ou 
20%, variando de acordo com a natureza ou ramo de atividade e o tipo de 
propriedade doada. Já em relação a doadores pessoas jurídicas classificadas 

13  Fonte: Harvard University Financial Report – Fiscal Year 2018. Disponível em: https://finance.

harvard.edu/files/fad/files/harvard_annual_report_2018_final.pdf. Acesso em: 4 fev. 2019.

14  Cf. IRC, Sec. 170 (dedução para fins de Imposto de Renda), IRC, Sec. 2055 (dedução para fins 

do Imposto sobre Herança); e IRC, Sec. 2522 (dedução para fins do Imposto sobre Doação).

15  Burke e Friel (2004, p. 555).

16  Fonte: IRS (Internal Revenue Service): https://www.irs.gov/Charities-&-Non-Profits/Chari-

table-Organizations/Charitable-Contribution-Deductions. Acesso em: 27 jan. 2017.
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como corporations para fins do Imposto de Renda nos EUA, as regras de 
dedução fiscal são diferentes daquelas citadas acima. As corporations podem 
deduzir as doações para charities até o limite de 10% da base de cálculo do 
imposto antes de computada a referida doação.17

 No caso dos endowments educacionais (“University Endowments 
Funds”, expressamente previstos na legislação tributária nos EUA),18 como 
regra geral e respeitados determinados requisitos legais impostos pela 
legislação tributária,19 referidos fundos, na qualidade de charities públicas, 
qualificam-se para receber doações com até 50% de dedutibilidade, o maior 
teto previsto.20

 Outros importantes incentivos fiscais no que tange às doações às 
charities – incluindo os endowments educacionais – dizem respeito ao Imposto 
Federal sobre Herança e o Imposto Federal sobre Doações. Os EUA estão 
entre os países cuja tributação desses dois impostos é expressivamente alta 
(as alíquotas podem chegar até 40% de cada um deles), mas, por outro lado, as 
doações para charities são muito incentivadas. O incentivo fiscal relacionado 
a esses tributos consiste na possibilidade de dedução, sobre suas respectivas 
bases de cálculo, das doações às charities, sendo tais doações, portanto, 
isentas de tributação pelos referidos impostos, acrescentando-se ainda que 
não existe um limite para o valor da dedução.

3. Aspectos jurídico-institucionais

Conforme já exposto, até a publicação da Medida Provisória n. 851/2018, 
posteriormente convertida na Lei n. 13.800/2019, inexistiam, no ordenamento 

17  IRC, Sec. 170(b)(2)(A).

18  IRC, Sec. 170(b)(1)(A)(iv).

19  Art. 1.170A-9(c)(2)(i) do IRC.

20  KIRSCHTEN, Barbara L.; FREITAG, Carla Neeley. BNA Bloomberg Portfolio 863: Charitable 

Contributions: Income Tax Aspects.
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jurídico brasileiro, a conceituação dos fundos patrimoniais e a definição 
de suas características jurídico-institucionais essenciais. Assim, a criação 
e o funcionamento dos fundos patrimoniais eram realizados por meio da 
aplicação das regras gerais de direito privado presentes no ordenamento 
jurídico brasileiro. A legislação em vigor, por sua vez, além de apresentar a 
conceituação de fundos patrimoniais, também dispõe sobre uma série de 
regras a serem adotadas pelas organizações gestoras dos fundos patrimoniais.

Cabe apontar que a Lei n.13.800/2019 não trata dos fundos patrimoniais 
já em funcionamento, bem como não veda que sejam constituídos fundos 
patrimoniais com governança e estrutura diversas daquelas previstas na lei. 
Ademais, a lei não prevê nenhum tipo de sanção ou penalidade aos fundos 
que não se enquadrarem aos seus dispositivos.

Entendemos, assim, que é possível que seja constituído fundo 
patrimonial em moldes diferentes dos estabelecidos na Lei n. 13.800/2019, 
com base nas normas de direito privado. Entretanto, para que seja possível 
usufruir do benefício previsto em lei,21 bem como eventuais futuros benefícios 
a serem direcionados aos fundos patrimoniais, faz-se necessária a adequação 
às disposições do marco legal vigente.

Assim, a análise em relação aos aspectos jurídico-institucionais dos 
fundos patrimoniais perpassa a verificação das características comuns a todos 
os fundos patrimoniais, bem como aquelas que são relativas aos fundos que 
pretendem enquadrar-se na Lei n. 13.800/2019.

3.1. Personalidade jurídica

Nos termos do art. 44 do Código Civil (CC – Lei n. 10.406/2002), as pessoas 
jurídicas de direito privado são: (i) associações; (ii) fundações; (iii) sociedades; 
(iv) organizações religiosas; (v) partidos políticos; e (vi) empresas individuais 
de responsabilidade limitada (Eireli).

21  Como benefício, apontamos que a lei prevê que as doações efetuadas a fundo patrimonial 

com finalidade cultural poderão usufruir dos incentivos fiscais previstos na Lei n. 8.313/91 (“Lei 

Rouanet”).



29

COLEÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL - FGV DIREITO SP

Como se percebe, os endowments não figuram entre as formas acima 
previstas. Sobre a criação dos fundos patrimoniais e sua relação com as 
pessoas jurídicas sem fins lucrativos reconhecidas atualmente pelo nosso 
ordenamento jurídico, Fabiani (2012a, p. 26-27) aponta que

[...] um fundo patrimonial pode ser estabelecido na 

origem de uma organização – que pode no Brasil ser uma 

associação [...] ou fundação – ou em uma organização já 

existente. Normalmente, os fundos são criados através 

de uma doação com este propósito, por meio de esforços 

específicos de captação para tanto, ou de recursos já 

disponíveis na organização. (grifo nosso)

Portanto, atualmente, o fundo patrimonial endowment pode tanto ser 
criado sob a personalidade de uma entidade previamente existente ou no 
âmbito de uma nova pessoa jurídica, criada especificamente para a gestão do 
fundo.

Cabe aqui ponderar que o regramento jurídico atual talvez não seja 
o mais adequado para os fundos patrimoniais endowment em razão das 
particularidades que os definem, de modo que, entre outras propostas para 
o aperfeiçoamento do instituto, surge a de que se torne tipo específico de 
pessoa jurídica de direito privado no direito brasileiro.

De todo modo, mesmo sem personalidade jurídica própria prevista no 
ordenamento jurídico, esses fundos podem ser constituídos no âmbito de 
uma entidade sem fins lucrativos – tanto fundações como associações.

Podem ser apontadas quatro formas principais a serem adotadas, sempre 
vinculadas a uma pessoa jurídica sem fins lucrativos (associação ou fundação):

a) Fundo patrimonial vinculado a uma associação preexistente, 
auxiliada com os recursos do fundo.
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b) Fundo patrimonial vinculado a uma fundação preexistente, 
auxiliada com os recursos do fundo.

c) Fundo patrimonial vinculado a uma associação criada 
especialmente para a manutenção do endowment.

d) Fundo patrimonial vinculado a uma fundação criada 
especialmente para a manutenção do endowment.

A Lei n. 13.800/2019, por sua vez, em seu art. 2º, IV, caracteriza o fundo 
patrimonial como um

conjunto de ativos de natureza privada instituído, 

gerido e administrado pela organização gestora de fundo 

patrimonial com o intuito de constituir fonte de recursos 

de longo prazo, a partir da preservação do principal e da 

aplicação de seus rendimentos. (grifo nosso)

Percebe-se que a lei inaugura a figura da “organização gestora de fundo 
patrimonial”, que, conforme o art. 2º, II,22 deve ser uma pessoa jurídica de 
direito privado, sem fins lucrativos, constituída sob a forma de associação 
ou fundação, com o intuito de atuar exclusivamente na gestão de fundos 
patrimoniais.

Desse modo, para que um fundo patrimonial esteja adequado à Lei 
n. 13.800/2019, este deverá ser constituído sob os modelos “c” e “d” acima 
descritos, na medida em que não há previsão na lei para a criação do fundo 
dentro da pessoa jurídica auxiliada com os recursos do próprio fundo. 

22  “Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, consideram-se: [...] II – organização gestora de 

fundo patrimonial: instituição privada sem fins lucrativos instituída na forma de associação ou 

de fundação privada com o intuito de atuar exclusivamente para um fundo na captação e na 

gestão das doações oriundas de pessoas físicas e jurídicas e do patrimônio constituído;”.
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Denota-se que, nesses casos, a entidade é criada exclusivamente para 
manutenção do fundo patrimonial endowment, ao passo que os recursos do 
fundo não serão destinados a essa entidade mantenedora, mas sim a outra 
instituição ou causas de interesse público específicas.

Vale destacar alguns traços distintivos entre as associações e as 
fundações. As associações têm como característica fundamental o elemento 
pessoal (congregação de esforços) e fins distintos do lucro. As fundações 
também não possuem finalidade lucrativa, mas o elemento central é o 
patrimônio. Uma fundação é, portanto, um acervo de bens livres que recebe 
da lei a capacidade jurídica para realizar as finalidades pretendidas pelo seu 
instituidor, em atenção aos seus estatutos.

Algumas características que distinguem as associações e as fundações 
são, por exemplo, as seguintes:

•	 Objetivos: enquanto nas associações os objetivos 
são definidos pelos próprios associados e possuem 
flexibilidade para sofrer alterações, nas fundações 
esses objetivos são determinados pelos instituidores e 
possuem característica imutável.

•	 Fiscalização: nas associações, a fiscalização é feita apenas 
pelos próprios associados, enquanto nas fundações 
existe o velamento do Ministério Público.

•	 Patrimônio: não existe exigência de dotação inicial para 
as associações – para as fundações, sim.

•	 Administração: no caso da associação, ela é livre desde 
que observadas as disposições do CC, enquanto na 
fundação, é estabelecida pelos instituidores, sob a tutela 
do Ministério Público.
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É importante frisar que, em caso de escolha da forma fundacional, 
notadamente de uma fundação especialmente criada para a finalidade de 
gerir o endowment, por certo será exigida, pelo Ministério Público, uma 
dotação inicial. Não existe uma previsão de dotação inicial mínima, mas, na 
prática, o Ministério Público analisa os objetivos propostos e não raras vezes 
solicita a apresentação de um business plan por parte dos instituidores. Com 
base nesses documentos, estipula qual deve ser o montante mínimo para 
compor a dotação inicial, devendo este ser suficiente para o cumprimento das 
finalidades institucionais.

Utilizando os demais modelos, ou seja, de uma fundação preexistente 
ou de uma associação (seja ela preexistente ou não), em regra, não caberá a 
exigência de recursos mínimos para a composição do fundo. Por óbvio, quanto 
maior o montante, maiores os rendimentos e melhor para seu fortalecimento 
e consecução dos objetivos propostos.

Com relação à governança, a análise contempla abordagens distintas. 
Há que se distinguir, inicialmente: a (i) governança da entidade mantenedora; 
e (ii) a governança do fundo patrimonial em si. Com relação aos fundos em 
si, é preciso ainda destacar as particularidades da governança daqueles: 
(a) constituídos sob as regras gerais do direito privado brasileiro; e (b) os 
constituídos sob a forma da Lei n. 13.800/2019. Registra-se que a criação 
dos fundos patrimoniais nos moldes da Lei n. 13.800/2019 (b) condiciona a 
governança da entidade mantenedora (i).

(i + a) Governança da entidade mantenedora de fundo patrimonial 
constituído sob as regras gerais do direito privado brasileiro

Deve-se seguir os critérios da entidade mantenedora, a depender 
da forma jurídica adotada. Se fundação, normalmente afiguram-se como 
órgãos internos um conselho curador, uma diretoria e um conselho fiscal. Se 
associação, usualmente, assembleia geral, diretoria e conselho fiscal.

Nada obstante, é plenamente possível a existência de outros órgãos, 
como conselhos de administração, técnicos e consultivos e até órgãos mais 
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específicos, como é o caso de eventual comitê de investimentos ou de relação 
com doadores, por exemplo. Essa liberdade relativa para a organização 
institucional das pessoas jurídicas permite, assim, que se encontre uma 
estrutura adequada e condizente com as diretrizes de governança que devem 
nortear os fundos patrimoniais.

Inexistia legislação sobre o tema no Brasil, não havendo, até então, 
disposições a respeito de exigência mínima de órgãos de governança, nem 
de nomenclatura uniforme que deveria ser adotada. Assim, nos casos dos 
fundos patrimoniais constituídos sob as regras gerais do direito privado, essa 
configuração aberta para os arranjos de governança tem como efeito positivo 
a flexibilidade, a depender da forma como o fundo patrimonial for instituído, 
seus mecanismos de captação, sua relação com a entidade mantenedora, 
entre outros fatores.

De toda maneira, Fabiani (2012b, p. 91) chama atenção para a importância 
da governança no tocante à gestão eficiente dos fundos patrimoniais, 
colocando que

a definição dos objetivos da gestão e da política de 

investimentos deve seguir um processo decisório claro, 

que determina a parte responsável pela apresentação 

das propostas e a parte responsável por suas aprovações.

(ii + a) Governança do fundo patrimonial em si, constituído sob as 
regras gerais do direito privado brasileiro

Normalmente, o órgão superior de administração dos fundos 
patrimoniais é denominado comitê de investimento ou comitê gestor, podendo 
a nomenclatura adotada sofrer variações. Entre as atribuições mínimas de 
tal órgão costumam constar, por exemplo, administrar os recursos do fundo 
patrimonial e zelar pela sua boa utilização, garantir que o fundo cumpra 
o objetivo pelo qual fora instituído e elaborar e fazer cumprir a política de 
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investimentos e/ou das regras de resgate e aplicação do fundo patrimonial. 
A depender da maior ou menor independência entre o fundo patrimonial e a 
entidade mantenedora, os membros do comitê de investimentos ou do comitê 
gestor são escolhidos e destituídos pela própria entidade mantenedora, e 
certas decisões de tal comitê necessitam de aprovação por algum órgão de 
administração da mantenedora para ter validade.

Além do comitê de investimento ou comitê gestor, os fundos patrimoniais 
também costumam possuir uma pessoa designada especificamente para 
realizar a gestão patrimonial do fundo. Tal pessoa é, em geral, denominada 
gestor, e possui atribuição de realizar a implementação da política de 
investimento e/ou das regras de resgate e aplicação por meio da gestão 
ordinária dos recursos do fundo, com a possível aplicação dos recursos no 
mercado de capitais, observadas as políticas adotadas e com vistas a alcançar 
os rendimentos necessários para o desenvolvimento das atividades. Em muitos 
casos, o gestor não se confunde com o diretor da entidade mantenedora, 
sendo aquele um profissional contratado para realizar especificamente a 
gestão dos ativos.

Ademais, também é possível que haja a previsão de outros órgãos 
auxiliares ao comitê de investimento ou comitê gestor, formados por pessoas 
com conhecimentos técnicos específicos. Do mesmo modo, é possível que 
exista previsão de contratação de outras pessoas ou instituições com funções 
acessórias, permitindo uma melhor administração dos recursos do fundo 
patrimonial. A figura do auditor independente para verificação da regularidade 
das operações também é comum e desejável.

Outrossim, a governança dos fundos patrimoniais encontra-se regulada 
em um documento próprio, por vezes denominado regulamento ou regimento 
do fundo patrimonial. Tal documento também costuma regular as formas 
e limites de utilização de recursos e os princípios que devem nortear as 
atividades do fundo patrimonial. Em algumas hipóteses, também é possível 
que a governança do endowment seja regulada em detalhes no próprio 
estatuto social da entidade mantenedora, porém tal prática é menos usual.
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(i e ii + b) Governança da entidade mantenedora (organização gestora 
de fundo patrimonial) e do fundo patrimonial constituído sob a forma da 
Lei n. 13.800/2019

A Lei n. 13.800/2019, por sua vez, prevê um regramento próprio relativo 
à governança dos fundos patrimoniais, detalhando a forma de constituição, 
as obrigações e a composição dos órgãos deliberativos e consultivos da 
organização gestora do fundo patrimonial, tratando ainda das receitas e da 
utilização dos recursos do fundo patrimonial, do instrumento de parceria e do 
termo de execução, entre outros temas.

Segundo a Lei n. 13.800/2019, o ato constitutivo da organização gestora 
deverá prever a inclusão da expressão “gestora de fundo patrimonial” em sua 
denominação social. Também é necessário que haja definição, em seu ato 
constitutivo, das instituições apoiadas ou das causas de interesse público às 
quais serão destinados os recursos do fundo.

A legislação também contém regras de transparência para as 
organizações gestoras. Ressaltamos a obrigação de divulgação anual em seu 
sítio eletrônico dos relatórios de execução dos instrumentos de parcerias e 
dos termos de execução firmados, com a indicação dos valores despendidos e 
das atividades, obras e serviços realizados, discriminados por projeto.

Também é necessário que a organização gestora apresente 
semestralmente informações sobre os investimentos e, anualmente, sobre 
a aplicação dos recursos do fundo patrimonial mediante ato do conselho de 
administração, com parecer do comitê de investimentos ou de instituição 
especialmente contratada. Deve ainda a organização adotar mecanismos e 
procedimentos de integridade e de auditoria, bem como estabelecer códigos 
de ética e conduta para seus dirigentes e funcionários. As demonstrações 
financeiras das organizações gestoras de fundos patrimoniais com patrimônio 
líquido superior a 20 milhões de reais devem ser submetidas a auditoria 
independente.

A governança da organização gestora prevista na Lei n. 13.800/2019 é 
composta, no mínimo, pelo conselho de administração, pelo conselho fiscal 
e, no caso de fundos patrimoniais com patrimônio igual ou superior a cinco 
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milhões de reais, pelo comitê de investimentos, sendo possível a participação 
de doadores em referidos órgãos. Os membros de tais órgãos poderão 
ser remunerados pela organização gestora, nos termos de seu estatuto, 
observado o rendimento do fundo patrimonial.

O conselho de administração poderá ter, no máximo, sete membros 
remunerados, de acordo com a Lei n. 13.800/2019. Compete ao conselho de 
administração deliberar sobre o estatuto social, as normas internas relativas 
à política de investimentos, as normas de administração e as regras de 
resgate e utilização dos recursos; aprovar as demonstrações financeiras e a 
prestação de contas da organização; deliberar sobre a composição do comitê 
de investimentos e do conselho fiscal e sobre a celebração dos instrumentos 
de parceria. No caso de associações, devem-se respeitar as competências da 
assembleia geral, nos termos do art. 59 do CC.

A composição do conselho fiscal, nos termos da lei, deve ser de três 
membros, indicados pelo conselho de administração, com competência 
para emitir pareceres ao conselho de administração referentes à fiscalização 
da atuação dos responsáveis pela gestão do fundo patrimonial e à avaliação 
anual das contas da organização gestora. No caso de fundos com patrimônio 
superior a cinco milhões de reais, fica vedada a indicação de membros ao 
conselho fiscal que tenham composto, nos três anos anteriores, o conselho 
de administração.

Ademais, prevê a Lei n. 13.800/2019 que o comitê de investimentos 
deverá ser composto por três ou quatro membros, entre pessoas com notório 
conhecimento. Compete ao comitê de investimentos recomentar ao conselho 
de administração a política de investimentos e as regras de resgate de 
recursos; coordenar e supervisionar a atuação dos responsáveis pela gestão 
dos recursos; e elaborar relatório anual sobre as regras de investimentos 
financeiros, do resgate e da utilização dos recursos e sobre a gestão dos 
recursos do fundo patrimonial.

Nota-se, assim, que a Lei n. 13.800/2019 dispõe com detalhes acerca 
da governança dos fundos patrimoniais e de suas respectivas organizações 
gestoras. A adequação às disposições em referida lei permite que seja possível 
usufruir dos poucos benefícios nela previstos – bem como futuros benefícios a 
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serem eventualmente incluídos na legislação. Não há, ressalta-se novamente, 
impedimento para que haja a criação ou funcionamento de fundo patrimonial 
em moldes diversos, tampouco penalidades ou sanções aos que não se 
adequarem aos dispositivos da lei.

Para encerrar o tema relativo à personalidade jurídica, vale frisar que os 
endowments se avizinham aos fundos de investimento, mas com eles não se 
confundem.

Os fundos de investimentos, para o direito pátrio, são condomínios 
destinados à aplicação em ativos financeiros, gerando retorno aos 
investidores. A administradora e a gestora desse tipo de fundo não deliberam 
sobre questões essenciais, o que demonstra o papel central – ainda que não 
necessariamente cotidiano – desempenhado pelos cotistas. Nesse sentido, há 
uma diferença importante em relação aos endowments, nos quais os doadores 
(e não cotistas) fazem suas contribuições sem receber dividendos ou qualquer 
tipo de retorno do fundo. Portanto, salvo disposição expressa em sentido 
contrário constante das regras estatutárias e/ou regimentais, os doadores não 
deliberam sobre os rumos do endowment.

Essa distinção é reflexo, inclusive, das razões pelas quais os endowments 
são constituídos, já que são pensados para a manutenção da sustentabilidade 
de uma instituição ou projeto, e não em benefício próprio dos doadores. Ainda 
que, à semelhança dos fundos de investimento, permitam a remuneração 
de seus administradores e gestores, seu intuito último não poderia ser mais 
distinto.

Desta feita, resumem-se as principais características dos fundos 
patrimoniais:

•	 Não possuem personalidade jurídica própria de acordo com 
o ordenamento jurídico brasileiro.

•	 Podem estar vinculados a associações e fundações novas ou 
preexistentes, salvo aqueles constituídos sob a forma da Lei 
n. 13.800/2019, os quais devem ser vinculados a associações 
e fundações especificamente destinadas à gestão do fundo.
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•	 Possuem grande flexibilidade para a definição de sua 
estrutura organizacional e de governança, observada a 
possibilidade de adequarem-se à estrutura prevista na Lei 
n. 13.800/2019.

•	 Não existe exigência de dotação inicial mínima, a não ser 
que o fundo esteja ligado a uma fundação, para a qual o 
Ministério Público exige dotação inicial.

•	 São regulados pelo regimento do fundo patrimonial.

•	 Os valores destinados aos endowments não retornam aos 
doadores.

3.2. Aspectos tributários

Note-se que hoje, como visto acima, os endowments não têm 
personalidade jurídica própria e, por conseguinte, as regras societárias, 
tributárias e demais normas jurídicas a eles aplicáveis são aquelas das pessoas 
jurídicas sem fins lucrativos a que se vinculam, sejam elas associações ou 
fundações.

Assim, para o caso de enquadramento nas hipóteses de imunidade ou de 
isenção tributária, deve-se ter clareza com relação às atividades-fim apoiadas 
com os recursos do fundo (educação, assistência social, saúde, cultura), 
uma vez que os efeitos dessa tributação recaem sobre a pessoa jurídica da 
associação ou fundação em si, e não sobre o fundo patrimonial isoladamente.

É bem verdade que a extensão de isenções e imunidades para além 
do objeto propriamente isento ou imune (isto é, por exemplo, a atuação 
na educação, na assistência social, na saúde ou na cultura em si) pode vir a 
ser objeto de relativa polêmica jurisprudencial, motivado sobretudo pela 
tendência do fisco em buscar seu não reconhecimento. Entretanto, embora 
a Lei n. 13.800/2019 tenha sido omissa no que tange a esse assunto, se 
aplicados e destinados os recursos inteiramente em favor da atividade isenta 
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ou imune – ou seja, se os repasses do endowment forem utilizados para 
a consecução dos objetivos institucionais da entidade sem fins lucrativos 
apoiada –, a extensão pode ocorrer sob menor controvérsia.23

De toda maneira, as imunidades e as isenções representam, 
indubitavelmente, grande estímulo às entidades que delas se beneficiam, 
as quais, uma vez desoneradas de imposições tributárias, tendem a ampliar 
suas atividades. Tal limitação constitucional ao poder de tributar ou, no caso 
das isenções, favores legais são elementos imprescindíveis à colaboração das 
entidades no cumprimento de funções essenciais do Estado.

Desde que cumpram e comprovem enquadramento segundo as 
numerosas (e muitas vezes complexas) exigências da regulamentação atual, 
os fundos patrimoniais podem vir a ser contemplados, entre outros, com:

•	 Imunidade tributária de impostos sobre o patrimônio, renda 
e serviços, aplicável a instituições de educação e assistência 
social.24

23  Nada obstante esse entendimento, de toda maneira, com a separação da entidade 

apoiada e da entidade gestora em pessoas jurídicas distintas é possível que questões tributárias 

diversas venham a ser suscitadas no campo das isenções e imunidades, restando analisar 

se tais entidades gestoras de fundos patrimoniais, fomentadoras e não executoras diretas 

de atividades de interesse social serão questionadas quanto à possibilidade de gozar dos 

benefícios fiscais (imunidades subjetivas previstas nos art. 150, VI, c, e 195, § 7º, e/ou isenções 

abaixo tratadas). A discussão possui repercussão principalmente no que tange aos tributos 

incidentes sobre a renda, operações financeiras e o faturamento (IR, Imposto sobre Operações 

Financeiras [IOF], Programa de Integração Social [PIS] e Cofins), como também sobre o ITCMD 

e o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e até o Imposto sobre Serviços (ISS), e menor 

relevância sobre tributos como o ICMS, Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Imposto 

de Importação (II) e Imposto de Exportação (IE).

24  O conceito de instituição de assistência social, para fins de imunidade tributária, deve ser 

compreendido em sentido amplo, conforme entendimento já firmado pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF): “(...) o conceito de assistência social para fins de fruição da imunidade tributária deve 

ser considerado em sua acepção ampla, como toda atividade voltada à consecução de atividades 
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•	 Imunidade tributária quanto a contribuições para a seguridade 
social, aplicável a entidades beneficentes de assistência 
social.25

•	 Isenção e/ou tributação favorecida de Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL), que se aplicam às entidades fundacionais 
ou associativas de caráter filantrópico, recreativo, cultural e 
científico.

•	 Isenção que exime do recolhimento dos valores relativos à 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins) incidente sobre as receitas próprias das entidades do 
terceiro setor.

Por haver estreita relação entre os endowments e o recebimento de 
doações – seja para composição da dotação inicial, seja para a manutenção 
ou engrandecimento dos recursos –, é de se ressaltar a importância que nesse 
caso assumem os incentivos sobre o Imposto de Transmissão Causa Mortis e 
Doação (ITCMD).26

sociais em prol dos mais necessitados” (STF, Tribunal Pleno, ADI 2.028, Rel. Min. Moreira Alves, 

j. 11-11-1999). Abrange, portanto, também as entidades que atuem na área da saúde, entre outras. 

Com relação às instituições de educação, concordamos com as observações de Leandro Marins 

de Souza: “Como instituição de educação, portanto, deve ser considerada toda aquela que volte 

suas atividades à promoção dos valores que engloba o conceito pleno de educação, nos termos 

aqui expostos. Não há, em nossa Constituição, qualquer dispositivo limitador deste conceito; ao 

contrário, o espírito constitucional propugna por uma acepção ampla de educação, a permitir o 

enquadramento de inúmeras categorias de instituições no albergue imunizante” (SOUZA, Leandro 

Marins de. Tributação do terceiro setor no Brasil. São Paulo. Dialética, 2004. p. 164).

25  Assim compreendidas em sua concepção ampla, que abrange a área da educação, saúde 

e assistência social stricto sensu.

26  Também designado em alguns estados da Federação pelas siglas ITD ou ITCD.
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A alíquota do ITCMD no estado de São Paulo, por exemplo, é de 4%,27 
estando isenta do imposto a transmissão por doação cujo valor não ultrapassar 
2.500 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (UFESPs),28 o que equivale, para 
o exercício de 2019, a R$ 66.325,00.29 Entretanto, para doações que ultrapassem 
esse limite, o escopo e as obrigações acessórias previstos em lei estadual 
e em regulamentação infralegal para o reconhecimento da não incidência 
(imunidade) ou da isenção do ITCMD ainda estão muito aquém do ideal.

O escopo subjetivo para aplicação desses benefícios ainda é reduzido. 
No estado de São Paulo, a imunidade de ITCMD se dá sobre a transmissão de 
bens ou direitos ao patrimônio de instituições de educação e de assistência 
social, e a isenção recai sobre as doações a entidades cujos objetivos sociais 
são vinculados à promoção dos direitos humanos, da cultura ou do meio 
ambiente. Ademais, são significativos para as entidades a insegurança e 
os custos envolvidos na renovação periódica dos diversos certificados e 
declarações oficiais necessários ao reconhecimento dessas qualificações.

Destaca-se que a Lei n. 13.800/2019 prevê que as doações de propósito 
específico ao fundo patrimonial que estejam em conformidade com o 
mecanismo de incentivo a projetos culturais previsto na Lei n. 8.313/91 (“Lei 
Rouanet”) poderão ser abrangidas pelo benefício fiscal previsto nesta lei, que 
permite a dedução do Imposto de Renda (IR) do doador. Entretanto, ainda se 
aguarda a regulamentação específica para utilização do benefício.

No mais, não existe atualmente nenhum incentivo fiscal específico para 
doações às entidades que mantêm fundos patrimoniais. Entre os incentivos 
existentes, até o advento da Lei n. 13.019/2014, os que eventualmente 
poderiam ser usufruídos pelos endowments eram os relativos às entidades 
civis, sem fins lucrativos, de utilidade pública federal ou qualificadas como 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), caso a entidade 
mantenedora do fundo patrimonial fosse assim qualificada. Com a entrada em 
vigor da Lei n. 13.019/2014, o benefício foi estendido às entidades definidas 

27  Lei n. 10.705/2000, art. 16.

28  Para o ano de 2019, o valor da UFESP é de R$ 26,53.

29  Art. 6º, II, a.
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como organizações da sociedade civil, independentemente de certificação, 
observados alguns requisitos, similares aos exigidos para qualificação como 
Oscip.30 Nesse caso, a pessoa jurídica doadora, tributada pelo lucro real, 
poderá deduzir o valor da doação até o limite de 2% do lucro operacional.31 
Destarte, tal doação servirá para reduzir a base de cálculo do IR da pessoa 
jurídica doadora (IRPJ), da CSLL e, quando houver, do adicional de IR, já que 
tais tributos têm como base de cálculo o lucro.

Ressalta-se que a redação da Lei n. 13.800/2019 aprovada pelo Congresso 
Nacional previa a possibilidade de dedução da base de cálculo do valor das 
doações efetuadas a gestoras de fundo patrimonial que apoiam instituições 
públicas relacionadas à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à 
inovação, à cultura, à saúde, ao meio ambiente, à assistência social, ao 
desporto, à segurança pública e aos direitos humanos, respeitando o mesmo 
limite de 2% do lucro operacional da pessoa jurídica tributada, há pouco 
descrito (e que ainda subsiste para as entidades nele enquadradas).

A lei, conforme sua redação aprovada pelo Congresso Nacional, também 
previa mecanismo de incentivo fiscal na realização de doações por pessoas 
físicas. Com efeito, seria possível deduzir do IR declarado os valores das 
doações efetuadas a organizações gestoras de fundo que apoiam instituições 
públicas, relacionadas à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à 
inovação, à cultura, à saúde, ao meio ambiente, à assistência social, ao 
desporto, à segurança pública e aos direitos humanos. O limite de referidas 
deduções seria de até 6% do valor do imposto devido, somando em tal limite 
as deduções previstas nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei n. 9.250/1995.

Nota-se que os mecanismos previstos não representavam ampliação 
das renúncias tributárias existentes, tendo em vista que haveria apenas um 
acréscimo de nova hipótese na qual seria possível usufruir do benefício fiscal, 
mantendo, de qualquer modo, os limites globais dos benefícios já existentes. 

30  Lei n. 13.019/2014, arts. 84-B e 84-C; e Lei n. 9.249/95, art. 13, § 2º, III, c (redação dada pela 

Lei n. 13.204/2015).

31  Art. 13, § 2º, II, da Lei n. 9.249/95.
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A despeito de tal fato, os artigos da Lei n. 13.800/2019 relativos aos benefícios 
fiscais foram vetados quando da sanção presidencial.

Percebe-se, pela sistematização das formas existentes, que subsistem 
diversos empecilhos às doações desinteressadas no Brasil. Os incentivos 
mostram-se insuficientes e reduzidos. O fato, por exemplo, de os benefícios 
serem aproveitáveis somente por pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real 
é uma limitação. A tributação pelo lucro real representa a minoria entre a 
totalidade de pessoas jurídicas. O incentivo, portanto, exclui a maior parte das 
empresas e, ademais, todas as pessoas físicas. Ademais, o veto presidencial aos 
incentivos fiscais previstos na Lei n. 13.800/2019 pode ter reflexos negativos 
para o crescimento e a consolidação do modelo de fundos patrimoniais no 
país.

4. As entidades e suas demandas

Entre 26 de setembro e 21 de dezembro de 2015 – no âmbito das pesquisas 
para o mestrado em que se baseia o presente artigo – foram realizadas sete 
entrevistas com pessoas ligadas a fundos patrimoniais existentes no Brasil, 
dos quais alguns são mantidos pela própria entidade apoiada e outros foram 
constituídos no bojo de entidades criadas especificamente para sua gestão. 
São eles:

•	 Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo 
(Osesp).

•	 Fundação Fundo Patrimonial da Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo 
(FEAUSP).

•	 Fundação Maria Cecília Souto Vidigal (FMCSV).

•	 Associação Endowment DIREITO FGV.
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•	 Instituto Alana.

•	 Associação Fundo Patrimonial Amigos da Escola Politécnica 
da Universidade de São Paulo (Poli).

•	 Centro Acadêmico XI de Agosto.

Foi formulado um questionário-padrão com 17 perguntas para a 
condução das entrevistas. Estas foram utilizadas, em primeiro lugar, para 
compreender as características e o funcionamento dos fundos patrimoniais 
entrevistados. Além disso, também foram feitas perguntas para indagar sobre 
o cumprimento dos objetivos dos fundos. Por fim, também foram formulados 
questionamentos para colher recomendações e sugestões dos próprios 
agentes para a evolução do modelo de fundos patrimoniais existente no Brasil.

De modo geral, as entrevistas demonstraram que a implementação dos 
fundos patrimoniais está muito atrelada aos aspectos institucionais e tributários 
referentes à governança e gestão, assim como aos potenciais benefícios para 
o próprio fundo e sua consolidação; da mesma maneira, os incentivos gerados 
para os doadores aparentam ser forte fator para o sucesso do modelo.

Fato é que o Direito brasileiro se limita a conceder benefícios a doações 
por empresas tributadas pelo lucro real, o que restringe sobremaneira o 
universo de potenciais doadores beneficiados. Nesse sentido, medidas que 
confiram incentivos a pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido, 
ou optantes pelo Simples Nacional, e, igualmente, a pessoas físicas, são as 
que possuem maior potencial de impacto. Alterações legais nesse sentido 
ampliariam sensivelmente o número e a variedade qualitativa de possíveis 
doadores a serem beneficiados pelos incentivos fiscais. De modo geral, as 
doações deveriam ser beneficiadas, preferencialmente, por renúncia fiscal, e 
não por abatimento da base de cálculo.

A fim de ilustrar a insuficiência do regime jurídico atual, tomemos por 
base os dados acerca das fontes de recursos, no ano de 2013, das fundações 
com sede no estado de São Paulo (as quais, portanto, prestam contas ao 
Ministério Público Estadual), sistematizados pela Fundação Instituto de 



45

COLEÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL - FGV DIREITO SP

Pesquisas Econômicas (Fipe): calcula-se que 74% dos recursos são oriundos 
de seus próprios esforços (sobretudo venda de produtos ou rendimentos 
de patrimônio), 13,1% de origem governamental (convênios, subvenções e 
auxílios) e apenas 2,3% de doações e patrocínios privados em bens ou ativos 
financeiros. Destes 2,3%, apenas 0,3% vem de indivíduos, 0,9% de empresas, 
0,1% de leis federais de incentivo fiscal. Outras doações e patrocínios privados 
correspondem a 0,8%.32

Nota-se que a percentagem referente a doações e patrocínios vindos 
do setor privado é substancialmente mais baixa do que as verbas repassadas 
diretamente pelo poder público. Ainda que essa constatação não possa levar 
a conclusões definitivas sobre as causas do problema, evidencia a deficiência 
dos atuais mecanismos de incentivo.

Além disso, também é relevante que, segundo Pannunzio e Souza 
(2018, p. 11), apesar de estimar-se que no exercício de 2015 um montante de 
até 7,16 bilhões de reais poderia ser destinado às entidades do terceiro setor 
por meio de doações incentivadas, em referido ano as doações totalizaram 
apenas 78,6 milhões de reais, o que corresponde a cerca de 1% do que poderia 
ser direcionado às entidades. Percebe-se, portanto, que os incentivos fiscais 
atualmente existentes são subutilizados pelos contribuintes.

A partir desses problemas, serão apresentadas algumas sugestões de 
aperfeiçoamentos de ordem jurídico-institucional que foram demandados 
pelas entidades entrevistadas e de cuja superação depende a consolidação 
dos fundos de endowment no Brasil. As entrevistas conduzidas com as 
entidades deram-se no ano de 2015, portanto, antes da promulgação da Lei 
n. 13.800/2019. Algumas das demandas apresentadas pelas entidades não 
foram contempladas pela lei e permanecem carentes de medidas legislativas 
que as enfrente, enquanto outros temas caros às entidades foram abordados 
pela nova legislação. Adiante, estão sistematizadas as demandas colhidas 
em 2015, seguidas de ponderações, quando cabíveis, acerca da abordagem 
desses temas pela Lei n. 13.800/2019.

32  Dados do Sistema de Cadastro e Prestação de Contas (Sicap), instrumento de coleta de 

dados e informações de Fundações ao Ministério Público, sistematizados pela Fipe.
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Da mesma maneira, apresentam-se alguns gargalos, principalmente 
referentes ao tema dos incentivos fiscais, que acabam por prejudicar o 
adequado fluxo de recursos de particulares para os fundos patrimoniais.

4.1. As demandas das entidades

4.1.1. Personalidade jurídica própria do fundo patrimonial

Aparece, nas respostas dos entrevistados, a necessidade de que os fundos 
patrimoniais sejam pessoas jurídicas autônomas em relação às entidades 
mantenedoras ou apoiadas.

Veja-se, por exemplo, o seguinte trecho da entrevista feita com a 
representante da Associação Endowment DIREITO GV:

[Sugeriria] a definição dos endowments como figura 

jurídica específica, com benefícios fiscais concedidos 

tanto aos doadores como aos fundos perpétuos. Depois 

que a França adotou uma medida desse tipo, as doações 

para os endowments aumentaram significativamente.

Já o entrevistado pela Fundação Fundo Patrimonial FEAUSP questiona:

Por que não ter a [figura] do fundo patrimonial e [...] ter 

todo um conjunto de regras e obrigações desses fundos 

patrimoniais, [como] prestação de contas, assembleias, 

demonstrativos, auditorias?

As reflexões são imbuídas de um forte sentido pragmático. Em primeiro 
lugar, a constituição de fundos patrimoniais, diante da incerteza jurídica de 
um arcabouço normativo múltiplo e heterogêneo, caracteriza-se, atualmente, 
por elevados custos de decisão. Surgem indecisões quanto à melhor forma 
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jurídica. A primeira delas é a escolha entre associação ou fundação. Na 
sequência, se o fundo patrimonial deverá fazer parte da entidade apoiada 
ou não (como acontece, por exemplo, com as instituições educacionais que 
possuem uma fundação que a elas presta apoio).

Entretanto, mesmo depois de feitas as primeiras escolhas, depois de 
constituído o fundo patrimonial e estabelecido seu regramento, subsistem 
preocupações que dificultam a consolidação e a estabilidade necessárias a 
tais fundos, criando, desta forma, dúvidas às instituições e aos seus potenciais 
doadores. Avalie-se, por exemplo, a situação de um fundo patrimonial 
vinculado à entidade apoiada, isto é, que “compartilha” com esta a mesma 
personalidade jurídica: trata-se, do ponto de vista da teoria do direito civil, 
de um mesmo patrimônio. Nesse caso, a existência de dívidas (por exemplo, 
de ordem trabalhista ou tributária) da atividade da entidade mantenedora 
poderia gerar, em tese, a execução do próprio fundo, ainda que tenham 
administração totalmente segregada.

Esse ponto fere toda a essência de um endowment, cujo precípuo 
objetivo consiste justamente na preservação do “valor principal” e utilização 
somente dos rendimentos em prol da entidade ou atividade apoiada. Como 
são dotados de maior liquidez, os recursos do endowment tendem a ser 
executados prioritariamente em relação a ativos de menor liquidez, como 
imóveis. A mera possibilidade de litígio coloca em xeque a viabilidade de um 
fundo efetivamente autônomo e duradouro, com pretensões de permanência.

A solução, na linha de outras discussões societárias sobre separação 
patrimonial, é a criação de uma nova pessoa jurídica. A lógica aplica-se 
também aos fundos patrimoniais, e tal demanda foi recorrente nas entrevistas 
realizadas. Dotá-los de personalidade jurídica eliminaria significativos custos 
de decisão na etapa de constituição e, talvez ainda mais importante, garantiria 
a proteção e autonomia efetiva de seus recursos. Ademais, traria clareza e 
previsibilidade aos doadores e ao próprio fundo, capaz então de planejar de 
modo mais adequado seus investimentos no longo prazo.

A Lei n. 13.800/2019 prevê a separação entre a entidade apoiada e o 
fundo patrimonial endowment. No entanto, conforme já abordado, não houve 
a criação de uma pessoa jurídica específica para os fundos patrimoniais.
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Nesse sentido, a lei contribui, por exemplo, na distinção entre o 
patrimônio da entidade apoiada e do fundo patrimonial, evitando a confusão 
entre os patrimônios e preservando a perenidade do fundo. Por outro lado, 
condiciona a criação do fundo à constituição de uma nova associação ou 
fundação destinada exclusivamente à gestão e manutenção desse fundo. De 
toda maneira, o fundo patrimonial permanece desprovido de personalidade 
jurídica própria, o que mantém algumas das dificuldades apontadas pelas 
entidades entrevistadas.

4.1.2. Isenção do ITCMD sobre doações aos fundos patrimoniais

Visto que os fundos patrimoniais são, em essência, dependentes de 
doações, o incentivo adequado que pode advir da isenção do tributo sobre 
elas incidente é da maior importância. Conforme se verificou nas entrevistas 
realizadas, os fundos patrimoniais entendem que o advento de incentivos 
fiscais seria responsável por aumentar, substancialmente, as doações. 
Por exemplo, a representante da Associação Endowment DIREITO GV, ao 
apresentar os incentivos que considera apropriados para pessoas físicas, 
afirmou que “a isenção do recolhimento do ITCMD devido para doações acima 
de 2.500 UFESP no caso de São Paulo já seria uma boa medida”.

Como também visto nas entrevistas, o regime atual, tomando-se por 
base o caso do estado de São Paulo, é representativo dessa carência de 
incentivo.33 Segundo a lei paulista, ficam isentas do ITCMD as entidades de 
cultura, meio ambiente e direitos humanos. Seu reconhecimento como tal, 
entretanto, depende da concessão de certificado emitido pelas respectivas 
pastas (Cultura, Meio Ambiente e Justiça) por meio de pedido administrativo. 
Por si só, a exigência de tal declaração constituiria um empecilho. No caso 
específico dos fundos, entretanto, ainda que destinados à manutenção 
em longo prazo de uma entidade desinteressada e que presta serviços à 

33  Não sendo, entretanto, o menos favorável em matéria de doações entre contribuintes. 

Basta avaliar o limite de isenção estipulado pela lei fluminense sobre o ITD, por exemplo, 

substancialmente menor do que aquele do ITCMD paulista.
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comunidade, não existe regramento específico no sentido de conceder-lhes 
o benefício da isenção. A Associação Endowment DIREITO GV, por exemplo, 
ao que foi relatado na entrevista, não logrou êxito em obter o certificado de 
entidade de direitos humanos e, por conseguinte, a isenção ao ITCMD, de 
modo que não pode gozar da isenção.

O problema específico foi, de certa forma, identificado e tornou-se 
objeto de iniciativas dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 
(Alesp), como o Projeto de Lei n. 399/2014, de autoria do deputado estadual 
Itamar Borges, a fim de dar isenção de ITCMD a fundos patrimoniais de 
universidades públicas e institutos de pesquisas estaduais. Ponto negativo do 
referido projeto é a não abrangência de endowments de inúmeras outras áreas 
de interesse coletivo, como também dentro da própria área educacional.

Note-se que esta discussão não está necessariamente atrelada à 
anterior, sobre a personalidade jurídica dos fundos, porquanto é possível o 
reconhecimento da categoria jurídico-tributária dos “fundos patrimoniais” 
mesmo sem a criação de uma figura de direito privado especificamente 
denominada “fundo patrimonial”.

Em todo caso, é importante destacar como a isenção sobre o ITCMD, que 
constituiria uma das mais (se não a mais) importantes fontes de oneração dos 
fundos patrimoniais, pode auxiliar no fomento e incremento de doações no Brasil.

4.1.3. Desburocratização dos procedimentos de isenção de 
ITCMD

Além da isenção em si, surgem reflexões acerca das exigências 
administrativas (obrigações acessórias no sentido adotado pelo direito 
tributário e demais obrigações de natureza cotidiana) para a concessão 
e manutenção do gozo da isenção. Conforme o modelo legal vigente, as 
entidades que dispõem, por exemplo, dos certificados culturais devem 
renová-los anualmente. Tal renovação exige o envio de vários documentos, 
entre eles relatório de atividade e balanços contábeis do período, o que 
constitui um ônus bastante elevado para a gestão administrativa.
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Compreendendo que a concessão do certificado cultural demanda 
certo tempo, e que também decorre certo tempo no trâmite e conclusão 
do pedido de isenção, cria-se um ciclo anual em que sempre há obrigações 
para a manutenção da isenção: pouco tempo após a concessão da isenção, 
é necessária a renovação do certificado; logo após esta, exige-se novamente 
pedido de isenção, e assim sucessivamente.

Isso se torna particularmente evidente no terceiro setor, atingindo 
sobremaneira as iniciativas de menor vulto, as quais não dispõem de 
recursos ou estrutura para manter gastos operacionais elevados. Pense-se, 
por exemplo, na exigência de contratar um novo funcionário para dar conta 
dessas e outras obrigações.

O que se pretende afirmar com isso, portanto, é a constatação de que 
deveres instrumentais exigem das entidades do terceiro setor atenção 
constante. Desse modo, exigem custos administrativos, sobretudo com 
pessoal, que comprometem a própria viabilidade do modelo. Em suma, 
trata-se de um incentivo negativo e mal formulado.

É evidente a necessidade de assegurar a fiscalização e impedir fraudes 
e irregularidades. Isenções indevidas precisam, sem dúvida, ser devidamente 
apuradas e coibidas. Entre a ausência de controle e a desburocratização – isto é, 
simplificação de procedimentos e criação de incentivos positivos às entidades 
sem fins lucrativos – há uma grande diferença.

4.2. As demandas em prol dos doadores

4.2.1. Incentivos fiscais

Aspecto central dos incentivos fiscais às doações para fundos patrimoniais 
é o IR, em decorrência de seu peso proporcional na carga tributária.

Como tratado anteriormente, pela regulação jurídica atual, os incentivos 
fiscais sobre doações (para entidades qualificadas como Oscip ou como 
organizações da sociedade civil, nos moldes da Lei n. 13.019/2014) beneficiam 
tão somente as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. Estas constituem, 
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entretanto, uma pequena minoria entre as pessoas jurídicas brasileiras. Além 
disso, inexistem incentivos para doadores pessoa física.

Os endowments, por seu modelo de estruturação e pretensão de 
perenidade, em geral fornecem resultados no longo prazo, o que pode 
afastar doadores que busquem, exclusivamente, retornos sociais imediatos. 
Por outro lado, são particularmente interessantes para pessoas físicas que 
tenham alguma relação pessoal e afetiva com o objeto auxiliado, como é o 
caso de ex-alunos de instituições de ensino.

A ausência de qualquer incentivo fiscal, entretanto, chega a impossibilitar 
e afastar um contingente relevante de doadores. Nesse sentido, entre os 
entrevistados, surge a demanda para a criação de incentivos fiscais a serem 
diretamente descontados do valor devido do IR, na forma, por exemplo, do 
que ocorre nos projetos propostos no âmbito da Lei Rouanet. E, além disso, um 
incentivo fiscal que não se restrinja às pessoas jurídicas tributadas pelo lucro 
real (via de regra, grandes empresas), mas também abranja aquelas tributadas 
pelo lucro presumido, optantes pelo Simples Nacional e as pessoas físicas. É 
preciso destacar que mesmo os dispositivos vetados da Lei n. 13.800/2019 
poderiam ser aprimorados, permitindo, por exemplo, a dedução para pessoas 
jurídicas tributadas pelo lucro presumido ou optantes pelo Simples Nacional.

Outra demanda nesse sentido é a de que os incentivos independessem 
da sua submissão a projetos específicos, já que os fundos precipuamente se 
prestam a apoiar não apenas investimentos específicos a serem feitos pela 
entidade, mas também o custeio das suas atividades cotidianas.

Entre os entrevistados, também apareceu a demanda por uma isenção 
específica sobre o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
para pessoas jurídicas, em conformidade com o modelo existente do Programa 
de Ação Cultural (ProAC) da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. 
Essa seria uma forma de atrair o setor industrial e comercial. Cabe notar que, 
atualmente, o ProAC é voltado apenas para entidades culturais localizadas no 
estado de São Paulo. A demanda dos entrevistados, assim, é por uma medida 
análoga, porém aplicável para os diversos tipos de fundo patrimonial, e não 
apenas àqueles voltados à cultura.
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Outro ponto que vale ressaltar é que a experiência americana se mostra 
valiosa para fornecer inspiração aos possíveis incentivos fiscais voltados 
ao IR. Conforme foi mencionado acima, o doador norte-americano pessoa 
física pode deduzir os valores doados aos fundos patrimoniais em até 50% da 
base de cálculo do imposto de renda federal, caso se trate de um university 
endowment fund, ou em percentuais menores, para outros tipos de fundos 
patrimoniais.

Ainda sobre o sistema jurídico norte-americano, no caso em que os 
doadores são pessoas jurídicas, são aplicáveis as mesmas regras dos incentivos 
para pessoas físicas, reduzindo-se, apenas, o percentual máximo que pode ser 
deduzido da base de cálculo, que passa a ser de 10%. A inspiração no modelo 
norte-americano pode resultar no fortalecimento e ampliação dos fundos 
patrimoniais existentes no país. Cabe ressaltar que é preciso que as regras 
sejam adaptadas para a realidade brasileira, permitindo a inclusão, conforme 
sugerido acima, de pessoas jurídicas que recolham o IR com base no lucro 
presumido e optantes pelo Simples Nacional, para evitar que um grupo de 
possíveis doadores não seja contemplado pela política.

4.2.2. Transparência dos fundos

Até este item, apontou-se como os endowments estruturam-se em torno 
da permanência e sustentabilidade de um determinado ente ou entidade e 
das atividades por estas desempenhadas, e que têm em sua base a doação e a 
captação de recursos de pessoas (físicas e jurídicas) para a consecução de um 
fim, sem que essas pessoas, entretanto, determinem ou deliberem sobre os 
meios pelos quais o apoio se dará.

Em outras palavras, tem-se a autonomia da administração e gestão do 
fundo patrimonial, de acordo com suas regras de governança próprias, para 
definir a melhor forma de alocação dos recursos (incluindo, por exemplo, 
regras de resgate e destinação de saques extraordinários). As experiências 
das entidades entrevistadas são exemplos da diversidade de formatos e das 
variadas tentativas para conferir perenidade às instituições suportadas pelos 



53

COLEÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL - FGV DIREITO SP

endowments, o que evidencia a necessidade de definir um regime legal que 
seja suficientemente flexível para um fundo dessa natureza.

Não obstante tais considerações, um aspecto deve ser sempre 
perseguido: a transparência dos fundos patrimoniais. Essa exigência por 
transparência diz respeito a uma necessidade geral de qualquer entidade que 
tenha uma atuação social de um lado, mas, por outro, tenha responsabilidade 
com o trato dos recursos. Simultaneamente, conforme se depreende do 
conteúdo das entrevistas realizadas, a preocupação por transparência dos 
fundos em relação a todos seus stakeholders, incluindo os doadores, demais 
endowments, entre outros atores, aparece com frequência.

Vejamos os comentários realizados pelos seguintes responsáveis dos 
fundos entrevistados:

Como a gente quer ser o mais transparente possível, para 

gerar confiança para os nossos doadores, a gente decidiu 

criar o Conselho de Relacionamento Institucional que é 

composto pelos principais doadores.

(Representante da Fundação Fundo Patrimonial 

FEAUSP.)

Acreditamos que é importante mostrar resultados 

para atrair doações mais robustas no futuro. [...] Para 

assegurar a transparência na aplicação das doações, o 

balanço é auditado externamente.

(Representante da Associação Endowment DIREITO GV.)

Acho que quanto mais cedo as escolas [...] mostrarem 

para a comunidade em geral que isso aqui é um trabalho 

que está sendo feito há dez, quinze anos, os resultados 

estão aqui e são palpáveis, você cria um elo de confiança.

(Representante da Associação Fundo Patrimonial 

Amigos da Poli.)
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É importante aos fundos, portanto, que tenham clareza e transparência, 
principalmente, quanto aos seguintes aspectos:

•	 Quais são suas atividades? Ou seja, quais os projetos 
realizados ou apoiados, e quais são seus objetivos de curto, 
médio e longo prazo, inclusive metas, entre outros.

•	 Quais as doações que lhe são feitas? Ainda que seja 
plenamente possível uma doação anônima, os valores 
e a periodicidade das doações devem ficar disponíveis, 
sobretudo aos demais doadores.

•	 Como os recursos são aplicados? Por exemplo, qual a política 
de investimentos, as estratégias e os atores envolvidos 
e como ocorrem tais decisões no cotidiano do fundo – de 
certo modo, dando maior concretude às diretrizes gerais 
previstas no estatuto e outras.

•	 Qual a destinação dos recursos? Isto é, de que forma o 
dinheiro tem sido aplicado: por meio de projetos específicos 
e editais abertos? Bolsas de estudo no caso de instituições 
de educação?

Nesse contexto, também devem estar disponíveis e efetivamente 
acessíveis os documentos principais do fundo: atos constitutivos, 
regramentos internos, políticas salariais para eventuais empregados, política 
de investimento, entre outros.

A Lei n. 13.800/19 apresenta um grande avanço em relação a esse tema, 
pois estabelece regras de transparência a serem adotadas pelas organizações 
gestoras dos fundos patrimoniais e regras básicas para a aplicação e utilização 
dos recursos dos fundos patrimoniais.
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5. Conclusão

É certo que, na realidade do terceiro setor brasileiro, o endowment ainda 
carece daquela segurança advinda da experiência acumulada que outros 
institutos tradicionais possuem, tanto na doutrina e na jurisprudência como 
na prática dos sujeitos privados que os utilizam. Essa segurança seria ideal 
tanto para aquelas entidades que pretendam constituir um fundo patrimonial 
dessa espécie quanto para os legisladores e gestores públicos que devem 
regulamentar e aplicar as normas do ordenamento sobre essas novas figuras.

Entretanto, os endowments já são um fato consumado entre nós, tendo 
se estabelecido no ambiente das entidades do terceiro setor, porém não como 
aplicação a posteriori de uma tecnologia jurídico-institucional preconcebida 
pelo legislador. Esse fenômeno demonstra, já de saída, que existe hoje uma 
demanda crescente por estruturas de gestão que confiram sustentabilidade 
e perpetuidade às atividades exercidas pelas entidades do terceiro setor. De 
outro modo não se explicaria a existência atual de vários desses fundos, vez 
que o ordenamento jurídico atual lhes é, em muitos aspectos, desfavorável, 
pouco contribuindo para atender as suas peculiaridades jurídico-institucionais. 
Com isso, é positiva a resposta à primeira pergunta formulada na Introdução: 
“Há espaço no Brasil para a criação de fundos de endowment?”.

A toda evidência, no entanto, esse espaço que o endowment vem 
ocupando tem sido fruto quase exclusivamente da demanda e iniciativa das 
próprias entidades, que querem modernizar a gestão de seu patrimônio e 
que enxergam o longo prazo e a sustentabilidade, mas pode ser ainda muito 
ampliado com uma legislação favorável ao pleno desenvolvimento desses 
fundos.

A Lei n. 13.800/2019 pode acarretar uma mudança nesse cenário. 
Diversos são os pontos positivos existentes na legislação, entre os quais 
destacamos a maior segurança jurídica para os doadores e apoiadores dos 
fundos patrimoniais, em especial por meio da separação patrimonial entre o 
fundo e as entidades apoiadas e do regramento estabelecido para a utilização 
dos recursos do fundo. Ademais, a nova legislação pode funcionar como 
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importante ferramenta de divulgação do modelo de fundos patrimoniais no 
Brasil.

Por outro lado, os incentivos para que os fundos patrimoniais atuais se 
adaptem às numerosas regras previstas na nova lei são pequenos. Nota-se 
que mesmo os incentivos fiscais vetados eram bem modestos quando 
comparados ao cenário norte-americano, portanto ainda poderiam ser 
aprimorados – por exemplo, ampliando-se os incentivos de doações para 
pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido, ou optantes pelo Simples 
Nacional. Por isso, reiteramos que os vetos presidenciais aos incentivos fiscais 
previstos na redação anterior da Lei n. 13.800/2019 podem inibir o potencial 
de crescimento e difusão dos endowments no Brasil.

Os pontos mencionados no segundo tópico deste artigo são breve 
síntese dos elementos necessários para mapear a atual problemática 
jurídico-institucional do endowment no Brasil e, por conseguinte, se prestaram 
a responder à segunda pergunta formulada na Introdução, qual seja: “Quais 
são os principais desafios jurídico-institucionais a serem enfrentados?”.

Os representantes dessas entidades, quando questionados a respeito 
das eventuais vantagens trazidas pela constituição dos fundos, puderam 
afirmar que os endowments, de uma maneira geral, vêm cumprindo com os 
propósitos para os quais foram criados.

Isso demonstra que, mesmo com todos os percalços de regulamentação 
a serem enfrentados no Brasil, o endowment tem sido bem-sucedido nessa 
fase de maturação no terceiro setor brasileiro, apresentando, em boa medida, 
uma resposta favorável à terceira pergunta formulada na Introdução, qual 
seja: “Os fundos de endowment já existentes no país cumprem a função para 
a qual foram criados?”.

De todo modo, mesmo considerando a carência de tratamento 
adequado pela legislação e o relativo desconhecimento desse instrumento 
entre as entidades sem fins lucrativos existentes no Brasil, resta claro que os 
endowments trazem muitos benefícios de longo prazo para as instituições que 
os constituem e neles aplicam e administram seu patrimônio. Independência 
em relação aos doadores; planejamento e gestão profissionalizada das finanças 
correntes de acordo com os limites de resgates periódicos; possibilidade de 
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priorização entre os projetos no curto, médio e longo prazo; relação mais 
institucionalizada com potenciais doadores; perpetuidade das atividades da 
entidade e gestão sustentável dos seus recursos: estas são algumas vantagens 
que já são percebidas hoje pelas entidades que constituíram seus endowments.

Com efeito, se, como afirmamos acima, o endowment no Brasil não tem 
um passado que lhe garanta a segurança dos institutos convencionais, certo 
é que ele tem um presente significativo – se desenvolvendo como pode no 
atual ambiente normativo –, e, ainda, um futuro promissor – ao que indicam 
as tendências de evolução do terceiro setor nas últimas décadas e o franco 
interesse no desenvolvimento no campo dos investimentos sociais privados 
que que se observa hoje no Brasil.
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Prefácio ao Artigo 2, “Provisionamento de processos 
judiciais: atribuição de valores percentuais aos critérios 
de classificação de risco de perda”

Felipe Kietzmann foi o meu primeiro orientando no programa do Mestrado 
Profissional da FGV DIREITO SP, e foi um enorme prazer e aprendizado 
conduzir a sua orientação. Ele soube navegar bem pela interdisciplinaridade 
do tema que escolheu, o provisionamento de processos judiciais, que se situa 
entre a contabilidade e o direito, e produziu um belo trabalho com enfoque 
bastante aplicado e útil para registro de provisões, avaliação dos riscos e de 
valores relacionados aos processos judiciais de uma companhia.

Felipe partiu de uma análise crítica das normas contábeis, que muitas vezes 
carecem de critérios objetivos e uniformes de provisionamento e divulgação 
de notas explicativas de ações judiciais e administrativas das companhias, 
para propor diretrizes de boas práticas diversas, considerando a realidade 
empresarial brasileira, que demanda uma norma de provisionamento mais 
minuciosa. Seu trabalho e sua pesquisa, que ora são refletidos neste artigo, 
estão bastante afinados com os objetivos do Mestrado Profissional, que prima 
pela produção de pesquisas aplicadas de qualidade e impacto.

O trabalho e as recomendações realizadas por Felipe serão muito úteis 
aos profissionais da área jurídica e contábil na análise de processos judiciais 
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e administrativos para fins de provisionamento e de divulgação de notas 
explicativas, além de contribuírem com o aprimoramento da qualidade das 
demonstrações financeiras das companhias como um todo. Vale muito a 
leitura.

 
Daniela Monteiro Gabbay

Professora da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas 
(FGV DIREITO SP).
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2. Provisionamento de processos judiciais: atribuição 
de valores percentuais aos critérios de classificação de 
risco de perda

Felipe Kietzmann1

1. Introdução

Certamente, a avaliação dos riscos e dos valores relacionados aos 
processos judiciais de uma companhia, visando reconhecer provisões e 
elaborar notas explicativas sobre passivos contingentes, é um item crítico 

1   Advogado. MBA em Gestão Empresarial, Mestre em Direito e Desenvolvimento, especializado 

em Direito, Regulação e Compliance, com ênfase no setor da saúde e outros setores regulados. Atuou 

como Diretor Jurídico e de Compliance em empresas multinacionais, responsável por Brasil e América 

Latina. É Conselheiro Fiscal do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial (IBDEE), Fellow CBEXs 

– Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde e Coordenador-Geral do Programa CBEXs de Certificação 

em Healthcare Compliance. Foi Presidente do Conselho de Administração e da Comissão de Ética 

da Associação Brasileira da Alta Tecnologia de Produtos para Saúde (ABIMED) e Vice-Presidente da 

Comissão de Ética da América Latina da Advanced Medical Technology Association (AdvaMed).
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para os seus resultados e as suas respectivas demonstrações financeiras, e 
possivelmente representa o maior ponto de convergência na atuação das 
áreas jurídica e contábil corporativas.

Trata-se de um conjunto singular de atividades, ademais porque do 
advogado se exigirão conhecimentos contábeis, ao passo que do contador se 
exigirão conhecimentos jurídicos.

De início, não se pode deixar de contextualizar o reconhecimento 
de provisões e a divulgação de passivos contingentes como um elemento 
integrante da prática contábil, que efetivamente compartilha dos seus 
propósitos. Nesse sentido, destaca-se o objetivo de permitir aos destinatários 
das informações a avaliação financeira da entidade, bem como, tendo esses 
dados como subsídio, inferir sobre as suas tendências.2

São várias as partes a quem possam interessar as informações 
relativas a provisões e passivos contingentes, tais como outros elementos 
das demonstrações contábeis. Podemos destacar acionistas, investidores, 
financiadores, administradores, empregados, fornecedores, clientes, poder 
público, notadamente órgãos reguladores e de arrecadação tributária, e 
sociedade em geral.3

Partindo do geral antes de adentrar no específico, é certo que a toda 
sociedade interessam as informações financeiras das companhias.4 Para 
corroborar essa afirmativa, basta avaliar o impacto que fraudes contábeis 
produziram na economia mundial, como os notáveis exemplos da Enron e da 

2  “O objetivo principal da Contabilidade, portanto, é o de permitir, a cada grupo principal de 

usuários, a avaliação da situação econômica e financeira da entidade, num sentido estático, 

bem como fazer inferências sobre suas tendências futuras” (IUDÍCIBUS, Sérgio de et al. Manual 

de contabilidade das sociedades por ações. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 301).

3  FERNANDES, Edison Carlos; RIDOLFO NETO, Arthur. Contabilidade aplicada ao direito. São 

Paulo: Saraiva, 2014. p. 38.

4  Nesse sentido, útil a lição do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC): “As 

demonstrações contábeis são elaboradas e apresentadas para usuários externos em geral, 

tendo em vista suas finalidades distintas e necessidades diversas. Governos, órgãos reguladores 
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WorldCom. Nesse sentido amplo, a acuracidade das demonstrações pode ser 
vista como um dos pilares de sustentação do próprio mercado financeiro.

No que se refere aos acionistas, investidores e financiadores de forma 
geral, a correção do processo de provisionamento é fundamental para que 
se possam basear nas demonstrações contábeis, a fim de avaliar o risco do 
seu capital. Para sumarizar, todos os elementos de um balanço, entre eles as 
provisões de processos judiciais e administrativos, são informações relevantes 
para avaliar a situação patrimonial da companhia, o que geralmente precede 
uma decisão de investimento, de qualquer natureza.

Conforme dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), há cerca de 
105 milhões de processos judiciais ativos no Brasil,5 além de processos 
administrativos em diversos órgãos, notadamente fazendários, como 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Fazendas Estaduais e Municipais.

Nesse cenário, como seria de esperar, as contingências relacionadas 
a ações judiciais impactam consideravelmente as companhias nacionais, 
podendo até mesmo ultrapassar o valor do seu patrimônio líquido.6 Para fazer 

ou autoridades tributárias, por exemplo, podem determinar especificamente exigências 

para atender a seus próprios interesses. Essas exigências, no entanto, não devem afetar as 

demonstrações contábeis elaboradas segundo esta Estrutura Conceitual. [§] Demonstrações 

contábeis elaboradas dentro do que prescreve esta Estrutura Conceitual objetivam fornecer 

informações que sejam úteis na tomada de decisões econômicas e avaliações por parte dos 

usuários em geral, não tendo o propósito de atender finalidade ou necessidade específica de 

determinados grupos de usuários” (CPC 00, Pronunciamento Conceitual Básico (R1) – Estrutura 

Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro).

5  O Brasil tem hoje 10 milhões de processos judiciais correndo a mais do que em 2013. 11 ago. 

2015. Disponível em: http://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/brasil-tem-hoje-10-milhoes-

-de-processos-judiciais-correndo-mais-do-que-em-2013.html. Acesso em: 15 out. 2015.

6  Conforme estudo realizado entre as maiores empresas brasileiras de capital aberto em 

2010, entre 63 empresas que possuíam notas explicativas sobre passivos contingentes, quase 

60% (37 empresas) possuíam passivos contingentes superiores a 10% do seu patrimônio líquido, 

e quase 8% (5 empresas) possuíam passivos contingentes superiores a 100% do seu patrimônio 

líquido – tudo isso sem considerar os valores já provisionados (KNOBLAUCH, Sizabelle Cocco 
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referência a valores absolutos, podemos citar um estudo independente que 
estimou que as empresas brasileiras deveriam provisionar o alarmante valor 
de R$ 1,3 a 2,6 trilhões.7 Apenas para referência, tal valor ultrapassa a marca 
de 50% (cinquenta por cento) do Produto Interno Bruto do Brasil, de R$ 4,84 
trilhões em 2014. As provisões e os passivos contingentes de ações judiciais 
e administrativas, portanto, merecem especial atenção no âmbito brasileiro.

Como será mais bem abordado a seguir, as provisões são parcelas extraídas 
do resultado das empresas que visam cobrir perdas ou despesas já incorridas, 
mais ainda não reembolsadas.8 Na maior parte dos casos, as provisões são 
constituídas em relação a passivos com pequeno grau de imprevisibilidade 
quanto ao prazo e ao valor – muitas vezes, inclusive, com pequena dependência 
de eventos futuros externos à própria companhia, tais como provisões para 
pagamento de encargos trabalhistas ou aplicações de capital.

Quando se trata, porém, de reconhecer passivos contingentes 
relacionados a ações judiciais, exige-se das companhias um trabalho metódico 
para mensurar objetivamente riscos e valores envolvidos, a despeito do 
grande número de variáveis e da imprevisibilidade inerente ao complexo 
sistema jurídico brasileiro.

Do ponto de vista prático, registrar uma provisão relativa a um processo 
judicial implica o reconhecimento pela companhia de que é “provável” que 
ela será sucumbente naquele litígio – em que pese resistir ao objeto da 

Alves Von. Um estudo acerca da evidenciação das contingências nas maiores empresas de 

capital aberto do Brasil. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/120765. 

Acesso em: 10 dez. 2014).

7  “De acordo com o CNJ, atualmente, há no Brasil cerca de 65 milhões de processos não 

criminais [...]. Fazendo uma média de condenação em cada tipo de processo obtivemos a quantia 

de cerca de R$ 2,6 trilhões. Entretanto, adotamos um cálculo um pouco mais conservador ao 

considerarmos um provisionamento de 50%” (NUNES, Fabiana Barreto. Empresas têm de 

reservar R$ 1,3 tri para atender pleitos. 18 ago. 2014. Disponível em: http://www2.4mail.com.

br/Artigo/Display/034642000000000. Acesso em: 15 nov. 2014).

8  IUDÍCIBUS, Sérgio de. Manual de contabilidade das sociedades por ações. 6. ed. São Paulo: 

Atlas, 2006. p. 301.
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demanda, na medida em que estiver exercendo seu direito de defesa.9 Ora, 
se a companhia demandada não cede ao mérito da demanda, como poderá 
reconhecer aquele passivo, a ponto de efetivamente antecipar o impacto em 
seu resultado? As regras contábeis, como passaremos a expor, prestam-se 
justamente a diferenciar a decisão administrativa de estar em litígio e o 
dever de reconhecer provisões e elaborar notas explicativas sobre passivos 
contingentes, com base em critérios e elementos objetivos.

Como será demonstrado ao longo deste artigo, o tema de 
provisionamento e de notas explicativas de passivos contingentes, inclusive 
(mas não apenas) relacionado a processos judiciais, é principalmente regulado 
pelo Pronunciamento Técnico (PT) n. 25 do CPC, que se tornou obrigatório 
para as sociedades anônimas abertas por meio da Deliberação CVM n. 594, 
de 15 de setembro de 2009. Destaca-se, ainda, que o Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) reproduziu (com mínimos ajustes) aquela norma por 
meio da Resolução CFC n. 1.180, de agosto de 2009, que aprovou a Norma 
Brasileira de Contabilidade (NBG) n. 25 (“NBG-TG 25”).

Ao avaliar referidas normas, no entanto, podemos constatar certas 
omissões que dificultam o desempenho das atividades de provisionamento 
pelas empresas, as quais muitas vezes carecem de critérios objetivos e 
uniformes. Nesse contexto, há a tendência de que cada companhia e mesmo 
cada profissional envolvido supra as lacunas de acordo com o seu próprio 
entendimento – ou, ainda, o que é ainda pior, se valha da falta de clareza 
para agir conforme as conveniências, praticando o que se convencionou 
chamar de gerenciamento de resultados. Afinal, seja por imprecisão, seja por 
manipulação voluntária, a realidade brasileira é de inconsistência entre as 

9  Destaca-se que há hipóteses de ações judiciais ou administrativas que se prolongam 

independentemente de resistência por parte da demandada, tais como ações de execução não 

embargadas e que permanecem insatisfeitas, por exemplo, por insuficiência patrimonial. Na 

maior parte dos casos, porém, e sobretudo entre partes solventes, a perpetuação da lide está 

diretamente relacionada à resistência da parte demandada.
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formas de provisionamento e de divulgação de notas explicativas de ações 
judiciais e administrativas entre as companhias.10

Neste artigo, extraído do trabalho de conclusão do mestrado, intitulado 
“Provisionamento de processos judiciais e administrativos”, que abordou o 
tema com mais profundidade, trataremos de buscar sanar uma das principais 
omissões das referidas normas contábeis, qual seja, a atribuição de valores 
percentuais aos critérios de classificação de risco de perda dos processos 
judiciais.

10  Apenas a título exemplificativo, depois de leitura livre de diversos balanços patrimoniais 

de algumas das maiores companhias brasileiras, de diversos segmentos, podemos reproduzir 

algumas inconsistências: atribuição de percentuais inadequados para risco de perda de 

processos: “Provisão [...] constituída mensalmente para fazer face às demandas judiciais 

oriundas de processos ajuizados contra a ECT. Valores definidos com base em pareceres da área 

jurídica, os quais têm como referência o grau de risco existente, classificados em perda provável 

(100%), possível (50%) e remota (0%)” (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. 

Balanço patrimonial, 31-12-2005. p. 8); atribuição automática de risco de perda de acordo com 

determinado estágio processual: “Em 31/12/2014, os Correios eram réu em outros 17.236 

processos judiciais nas esferas cível, fiscal e trabalhista, com perda em primeira instância, ou seja, 

perda possível [...]” (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. Demonstrações 

financeiras, 12-5-2015. p. 1413); informação de avaliação de risco de perda contraditória em 

relação à decisão de provisionamento: “A Organização Bradesco vem discutindo judicialmente 

a legalidade e constitucionalidade de alguns tributos e contribuições, os quais estão totalmente 

provisionados, não obstante as boas chances de êxito, de acordo com a opinião dos assessores 

jurídicos” (BRADESCO S.A. Demonstrações contábeis, 28-4-2015. p. 169); decisão discricionária 

de provisionamento, a despeito da classificação do risco de perda: “As contingências equivalem 

ao valor principal dos tributos envolvidos em discussões administrativas ou judiciais [...]. Tal 

valor é objeto de provisão contábil, independentemente da probabilidade de perda, quando 

se trata de obrigação legal [...]” (ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. Demonstrações financeiras, 

31-3-2015. p. 128).
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2. O que são passivos, passivos contingentes e provisões

Os passivos correspondem às obrigações presentes de uma entidade, 
provenientes de eventos passados, para cuja liquidação se espera que deverá 
haver uma saída de recursos. De acordo com a Lei das Sociedades Anônimas, 
os passivos devem ser classificados como “passivo circulante”, quando 
vencerem dentro do exercício seguinte, e “passivo exigível a longo prazo”, 
quando vencerem em prazo superior.11 Dispõe a lei societária, ainda, que, 
quando o ciclo operacional da empresa tiver duração maior que o exercício 
social, a classificação terá como base o prazo desse ciclo.

De acordo com o CPC,12 os passivos contingentes correspondem: (i) às 
obrigações possíveis de uma entidade, provenientes de eventos passados, 
cuja existência será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos 
futuros incertos; ou (ii) às obrigações presentes de uma entidade, provenientes 
de eventos passados, mas que não são reconhecidas porque (ii.1) não é 
provável que haverá uma saída de recursos para liquidação; ou (ii.2) o valor da 
obrigação não pode ser mensurado com confiabilidade.

Retomando o conceito de provisão, exposto no item anterior, como 
“um passivo de prazo ou valor incertos”, conforme definição do CPC, ou “um 
passivo de prazo, valor, existência e/ou exigibilidade incertos”, conforme nossa 
própria definição, podemos concluir que, de fato, as provisões se enquadram 
no conceito de passivo contingente. Para fins contábeis, contudo, conforme 
determina o PT CPC n. 25, aprovado pela Deliberação CVM n. 594, de 15 de 
setembro de 2009, um passivo contingente deverá ser reconhecido como uma 

11  “Art. 180. As obrigações da companhia, inclusive financiamentos para aquisição de 

direitos do ativo não circulante, serão classificadas no passivo circulante, quando se vencerem 

no exercício seguinte, e no passivo não circulante, se tiverem vencimento em prazo maior, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 179 desta Lei”. 

“Art. 179. [...]. Parágrafo único. Na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver 

duração maior que o exercício social, a classificação no circulante ou longo prazo terá por base 

o prazo desse ciclo” (Lei Federal n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976).

12  PT CPC n. 25, item 10.
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provisão quando, cumulativamente, (i) for provável uma saída de recursos 
para liquidação; e (ii) forem atendidos os critérios de reconhecimento, a seguir 
expostos.

Os critérios de reconhecimento de uma provisão – que equivalem ao 
enquadramento de um passivo contingente como provisão – são os seguintes:

(I) ser uma obrigação presente, resultante de um evento 

passado;

(II) ser provável a saída de recursos para liquidar referida 

obrigação; e

(III) poder ser feita uma estimativa confiável do valor da 

referida obrigação.

O CPC diferencia as provisões de outros passivos de liquidação futura13, 
tais como contas a pagar e passivos em geral derivados de apropriações por 
competência (“accruals”),14 porque nesses casos a “incerteza” relacionada 
ao passivo é menor. Em geral, ocorre o reconhecimento da obrigação por 
parte da entidade em relação às contas a pagar e aos passivos derivados de 
apropriações por competência.

3. O que são contingências e provisões de processos 
judiciais

No contexto da avaliação dos riscos e da mensuração dos valores que se 
fazem necessários em relação a cada processo judicial, os termos contingência 
e provisão podem ser confundidos ou indevidamente utilizados.

13  PT CPC n. 25, de 26 de junho de 2009, item 11.

14  Os passivos derivados de apropriações por competência dizem respeito a obrigações decorrentes 

de eventos passados, mas que não tenham sido pagos, cobrados ou mesmo formalmente acordados, 

tais como em relação a valor, prazo ou forma de pagamento, ao credor da obrigação. 



75

COLEÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL - FGV DIREITO SP

Contingência significa “o que pode ou não suceder; eventual, incerto”.15 
Em sua acepção natural, portanto, o termo compreenderá tão somente a 
qualidade de incerteza em relação a qualquer acontecimento. Nesse sentido, 
poderão ser contingentes (incertos) quaisquer negócios jurídicos, contratos, 
benefícios, prejuízos, ativos, passivos, etc.

Não se pode ignorar que o discurso jurídico frequentemente empresta 
significados específicos a termos da linguagem natural, visando facilitar a 
comunicação entre os seus operadores.16 Assim, nesse contexto de avaliação 
de processos judiciais para fins contábeis, contingência muitas vezes é 
empregada metonimicamente, em substituição a passivo contingente. Essas 
expressões, contudo, não podem ser tidas como sinônimas, sobretudo pela 
existência da figura do ativo contingente, também relevante no contexto dos 
reconhecimentos contábeis.

Um processo judicial pode ser resumido como um pleito perante o Poder 
Judiciário para que se decida sobre determinada pretensão. Ao avaliar um 
processo judicial – passivo, promovido contra a companhia –, os profissionais 
responsáveis procederão à avaliação de riscos e à mensuração dos valores 
envolvidos.

Em apertada síntese, o valor total envolvido na demanda que se pôde 
calcular constituirá o passivo contingente – ou a contingência, para utilizar 
a forma que se tem difundido – em relação àquele processo. A provisão, 
por sua vez, dependerá da avaliação de riscos: se se avaliar que o valor total 
envolvido na demanda corresponde a risco de perda “provável”, a provisão 
corresponderá ao passivo contingente; se se avaliar, contudo, que somente 
parte do valor total envolvido na demanda corresponde a risco de perda 
“provável”, a provisão corresponderá somente a essa parte; e se se avaliar, por 
fim, que nenhuma parte do valor total envolvido na demanda corresponde a 
risco de perda “provável”, a provisão será igual a “zero”.

15  FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário Aurélio de língua portuguesa. 3. 

ed. Curitiba: Positivo, 2004. p. 536.

16  O tema é objeto de análise da semiótica jurídica, que busca compreender o sentido 

linguístico das expressões empregadas no âmbito jurídico.
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Temos, portanto, que a provisão relativa a um processo judicial poderá 
variar de “zero” até o valor estimado do passivo contingente – que, por sua vez, 
corresponde ao valor total envolvido e decorrente da demanda.

4. Introdução aos sistemas de normas contábeis

4.1. IFRS – normas contábeis internacionais

As normas internacionais de contabilidade, denominadas International 
Financial Reporting Standards (IFRS), são formadas por pronunciamentos 
publicados pela International Accounting Standards Board (IASB), órgão da 
Fundação IFRS. De acordo com a IFRS, seu principal objetivo é desenvolver 
um conjunto integrado de normas de contabilidade, que possam ser utilizadas 
globalmente.17

A origem da IFRS remonta a 1973, quando foi estabelecido em Londres 
o International Accounting Standards Committee (IASC), por iniciativa de 
profissionais ingleses e americanos, estendendo o convite a membros de 
diversos outros países, como Canadá, Austrália, México, Japão, França, 
Alemanha, Holanda e Nova Zelândia.18

A partir de 2000, fora estabelecida a estrutura pela qual o IASC, já na 
forma de fundação, baseada em Delaware, Estados Unidos da América, 
realizaria a nomeação de membros do IASB, do International Financial 
Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e do Standards Advisory Council 
(SAC).

Em 2001, finalmente, com interação dos demais órgãos, que oferecem, 
sobretudo, orientações para tratar divergências em relação aos enunciados 

17  IFRS. Conteúdo institucional. Who we are and what we do. jan. 2014. Disponível em: http://

www.ifrs.org. Acesso em: 5 dez. 2014.

18  EPSTEIN, Barry J.; MIRZA, Abbas Ali. IFRS – interpretation and application of international 

accounting and financial reporting standards. Somerset: Wiley, 2005. p. 2.
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emitidos, a IASB fora criada com a responsabilidade de produzir normas 
internacionais, visando uniformizar as demonstrações financeiras – a serem 
utilizadas em um mundo cada vez mais globalizado.19 Em 2007, o Brasil 
estabeleceu um cronograma para adoção da IFRS, o que ocorreu formalmente 
com a promulgação da Lei Federal n. 11.638, de 28 de dezembro de 2007. Já 
em 2005, porém, o CFC, em sua Resolução n. 1.055, de 7 de outubro de 2005, 
havia promovido a criação do CPC visando à criação de normas contábeis que 
levassem em consideração a necessidade de convergência com os padrões 
internacionais.20

De acordo com o CFC, a uniformização com as normas internacionais 
implicaria diversos benefícios, como redução do custo de capital, a redução 
de riscos nos investimentos internacionais e a facilidade de comunicação 
internacional no mundo dos negócios, por meio de uma linguagem contábil 
mais harmônica.

O movimento brasileiro em direção às normas internacionais pode 
ser explicado por diversos aspectos, destacando-se a redução das taxas 
inflacionárias e a expansão do mercado de capitais, aumentando as 
perspectivas de investimentos estrangeiros no país.21 É de notar que referidas 

19  “Diante desse cenário de internacionalização dos mercados, surge no ano de 2001 o 

IASB (International Accouting Standard Board), órgão independente que se destina ao estudo e 

elaboração de normas contábeis internacionais. Cabe ressaltar que o IASB é o sucessor do IASC 

(International Accouting Standards Committee), órgão que foi criado em 1973” (RODRIGUES, 

Adriano; GOMES, Josir Simeone. Contabilidade empresarial: textos e casos sobre CPC e IFRS. 

São Paulo: Elsevier, 2014).

20  “Art. 3º O Comitê de Pronunciamentos Contábeis – (CPC) tem por objetivo o estudo, o 

preparo e a emissão de Pronunciamentos Técnicos sobre procedimentos de Contabilidade 

e a divulgação de informações dessa natureza, para permitir a emissão de normas pela 

entidade reguladora brasileira, visando à centralização e uniformização do seu processo de 

produção, levando sempre em conta a convergência da Contabilidade Brasileira aos padrões 

internacionais” (Resolução CFC n. 1.055, de 7 de outubro de 2005).

21  ANTUNES, Maria Thereza Pompa et al. A adoção no Brasil das normas internacionais de 

contabilidade IFRS: o processo e seus impactos na qualidade da informação contábil. Revista de 
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normas são baseadas mais em princípios gerais do que em regras específicas, 
visando, sobretudo, aprimorar a qualidade da informação contábil, inclusive 
de forma comparativa, entre as empresas de diversos países aderentes.

Destaca-se que no Brasil, portanto, o CPC, criado pelo CFC por meio 
da Resolução n. 1.055, de 7 de outubro de 2005, é um órgão já idealizado e 
capacitado para edição de normas locais alinhadas aos padrões internacionais.

O IAS n. 37 é a principal norma internacional em relação ao reconhecimento 
e às bases de mensuração de provisões e passivos contingentes. Ao emitir o PT 
n. 25, aprovado em 26 de junho de 2009, o CPC tomou a norma internacional 
como referência22 – ainda que ela, por si só, não seja diretamente aplicável 
às empresas brasileiras, seus conceitos e suas interpretações pelos órgãos 
internacionais são úteis para melhor compreensão do tema.

4.2. CPC – normas contábeis brasileiras

Conforme introduzido no item anterior, o CPC, criado pelo CFC por meio 
da Resolução n. 1.055, de 7 de outubro de 2005, já foi idealizado para edição de 
enunciados locais alinhados aos padrões internacionais.

Além do CFC, integram o órgão a Associação Brasileira das Companhias 
Abertas (Abrasca); a Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento 
do Mercado de Capitais (Apimec); a Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 
de São Paulo (BM&FBovespa); a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, 
Atuariais e Financeiras (Fipecafi); e o Instituto dos Auditores Independentes do 

Economia & Relações Internacionais, São Paulo, v. 10, n. 20, jan. 2012, da Faculdade de Economia 

da Fundação Armando Alves Penteado (FAAP).

22  “O Pronunciamento foi elaborado a partir do IAS 37 – Provisions, Contingent Liabilities and 

Contingent Assets (IASB), e sua aplicação, no julgamento do Comitê, produz reflexos contábeis 

que estão em conformidade com o documento editado pelo IASB” (Termo de Aprovação do PT 

CPC n. 25 pela Coordenadoria Técnica do CPC, de 26 de junho de 2009). A solução brasileira, 

incorporando a norma internacional sem mais modificações, pode ser identificada como a 

tendência entre os países aderentes, a exemplo daqueles que compõem a União Europeia, por 

meio do Regulamento n. 1.725, de 29 de setembro de 2003.
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Brasil (Ibracon). Além dos membros, são convidados a participar dos trabalhos 
o Banco Central do Brasil (BCB), a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a 
Secretaria da Receita Federal e a Superintendência de Seguros Privados.23

O CPC emite três tipos de normas, quais sejam: Pronunciamentos Técnicos 
(“CPC”); Interpretações (“ICPC”) e Orientações (“OCPC”). É importante notar, 
conforme o art. 3º da Resolução CFC n. 1.055, de 7 de outubro de 2005,24 que 
os PTs do Comitê possuem caráter estritamente técnico-orientativo, podendo 
assumir força obrigacional por meio da “emissão de normas pelas entidades 
reguladoras brasileiras”.

Como vimos no tópico 2, do ponto de vista societário o PT CPC n. 25 (que 
será a seguir apresentado) tornou-se obrigatório para as companhias abertas 
por meio da Deliberação CVM n. 594, de 15 de setembro de 2009.

Com efeito, podemos sustentar que a fundamentação legal para que 
seja atribuído caráter cogente às normas emanadas pelo Comitê se dá de 
forma mais robusta pela Lei Federal n. 11.638, de 28 de dezembro de 2007, 
que introduziu o art. 10-A à Lei Federal n. 6.385, de 7 de dezembro de 1976,25 
autorizando expressamente a CVM, o BCB e as agências reguladoras a adotar 
pronunciamentos e demais orientações técnicas de entidades voltadas ao 

23  COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS. Conteúdo institucional. Conheça o CPC. 

Disponível em: http://www.cpc.org.br/CPC/CPC/Conheca-CPC. Acesso em: 10 dez. 2014.

24  “Art. 10-A. A Comissão de Valores Mobiliários, o Banco Central do Brasil e demais órgãos 

e agências reguladoras poderão celebrar convênio com entidade que tenha por objeto o 

estudo e a divulgação de princípios, normas e padrões de contabilidade e de auditoria, 

podendo, no exercício de suas atribuições regulamentares, adotar, no todo ou em parte, 

os pronunciamentos e demais orientações técnicas emitidas” (Lei Federal n. 6.385, de 7 de 

dezembro de 1976, com redação dada pela Lei Federal n. 11.638, de 28 de dezembro de 2007).

25  “Art. 3º O Comitê de Pronunciamentos Contábeis – (CPC) tem por objetivo o estudo, o 

preparo e a emissão de Pronunciamentos Técnicos sobre procedimentos de Contabilidade 

e a divulgação de informações dessa natureza, para permitir a emissão de normas pela 

entidade reguladora brasileira, visando à centralização e uniformização do seu processo de 

produção, levando sempre em conta a convergência da Contabilidade Brasileira aos padrões 

internacionais” (Resolução CFC n. 1.055, de 7 de outubro de 2005).
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estudo e à divulgação de princípios, normas e padrões de contabilidade e 
auditoria.

5. CPC 25: provisionamento e divulgação de passivos 
contingentes

Neste artigo, focaremos nas regras de provisionamento dadas pelo PT 
n. 25 do CPC 25, que se tornou obrigatório para as companhias abertas por 
meio da Deliberação CVM n. 594, de 15 de setembro de 2009, que substituiu 
a Norma e Procedimento Contábil (NPC) n. 22 do Ibracon (“NPC 22”), 
anteriormente aprovada pela Deliberação CVM n. 489, de 3 de outubro de 
2005.

Ambas as normas, aliás, são bastante similares, a tal ponto de terem sido 
textualmente mantidos no CPC 25 diversos dispositivos do NPC 22, bem como 
sua estrutura geral. Destaca-se, ainda, que, tão logo o CPC publicou o CPC 25, 
o CFC “replicou” literalmente aquela norma (com mínimos ajustes), por meio 
da Resolução CFC n. 1.180, de agosto de 2009, que aprovou a NBG n. 25.

O CPC 25 tem como objeto estabelecer critérios de reconhecimento e 
bases de mensuração a provisões e passivos e ativos contingentes, bem como 
regras para divulgação de notas explicativas suficientes para que os usuários 
possam compreender sua natureza, oportunidade e valor.

O Pronunciamento tem abrangência residual em relação a todas as 
contabilizações de provisões, passivos e ativos contingentes, exceto aquelas 
que: (i) resultem de contratos a executar, não onerosos; e (ii) sejam cobertas 
por outros pronunciamentos técnicos, tais como instrumentos financeiros 
(CPC 38), contratos de construção (CPC 17), tributos sobre o lucro (CPC 32), 
benefícios a empregados (CPC 33), etc.

O CPC 25 manteve as definições do NPC 22 em relação aos termos 
mais relevantes para este artigo, quais sejam, passivos, passivos contingentes 
e provisões, bem como aos mesmos critérios de reconhecimento de uma 
provisão – tudo conforme conceituamos no tópico 1.
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De acordo com o pronunciamento, portanto, um passivo contingente 
seria reconhecido como uma provisão se atendidos os seguintes critérios:26

(I) ser uma obrigação presente, resultante de um evento 

passado;

(II) ser provável a saída de recursos para liquidar referida 

obrigação; e

(III) poder ser feita uma estimativa confiável do valor da 

referida obrigação.

A partir desses critérios, concluímos que são quatro os principais 
elementos de reconhecimento de uma provisão, a saber: (i) obrigação 
presente, (ii) evento passado, (iii) saída provável de recursos e (iv) estimativa 
confiável do valor da obrigação.

De acordo com o CPC 25, podemos sumarizar referidos elementos da 
seguinte maneira:

(I) “obrigação presente” se refere a um compromisso 

em relação ao qual a entidade não possua alternativa 

realista senão liquidá-lo; para que se caracterize 

uma obrigação presente, a liquidação deve poder ser 

imposta legalmente; ou, tratando-se de obrigação não 

formalizada, deve haver expectativas válidas de terceiros 

no que tange ao seu cumprimento;

(II) “evento passado” concerne a qualquer ato que tenha 

originado uma obrigação; não se enquadram as despesas 

26  “Uma provisão deve ser reconhecida quando: [§] (a) a entidade tem uma obrigação 

presente (legal ou não formalizada) como resultado de evento passado. [§] (b) seja provável 

que será necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar 

a obrigação; e [§] (c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação. [§] Se essas 

condições não forem satisfeitas, nenhuma provisão deve ser reconhecida” (PT CPC  n. 25, de 26 

de junho de 2009, tópico 14).
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que devem ser incorridas para operar no futuro.27 

Quando o evento for contrato, legislação ou ação da lei, 

a obrigação decorrente será legal; quando o evento for 

ação, prática ou declaração que crie expectativa válida de 

cumprimento em terceiros, a obrigação decorrente será 

não formalizada;

(III) “saída provável de recursos” trata-se da probabilidade 

de que para liquidação da obrigação seja necessária a 

saída de recursos que incorporem benefícios econômicos; 

essa última expressão refere-se a um dos elementos 

essenciais ao conceito de ativos, e significa o potencial de 

contribuir, direta ou indiretamente, para o fluxo de caixa 

da entidade; e

(IV) “estimativa confiável do valor da obrigação” se refere 

à possibilidade de mensurar a obrigação; assim, ainda 

que exista uma obrigação presente, decorrente de um 

evento passado e para cuja liquidação deva haver saída 

27  Conforme exemplos fornecidos pelo CPC: “São reconhecidas como provisão apenas as 

obrigações que surgem de eventos passados que existam independentemente de ações futuras da 

entidade (isto é, a conduta futura dos seus negócios). São exemplos de tais obrigações as penalidades 

ou os custos de limpeza de danos ambientais ilegais, que em ambos os casos dariam origem na 

liquidação a uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos independentemente das 

ações futuras da entidade. De forma similar, a entidade reconhece uma provisão para os custos de 

descontinuidade de poço de petróleo ou de central elétrica nuclear na medida em que a entidade é 

obrigada a retificar danos já causados. Por outro lado, devido a pressões comerciais ou exigências 

legais, a entidade pode pretender ou precisar efetuar gastos para operar de forma particular no 

futuro (por exemplo, montando filtros de fumaça em certo tipo de fábrica). Dado que a entidade 

pode evitar os gastos futuros pelas suas próprias ações, por exemplo, alterando o seu modo de 

operar, ela não tem nenhuma obrigação presente relativamente a esse gasto futuro e nenhuma 

provisão é reconhecida” (PT CPC n. 25, de 26 de junho de 2009, § 19).
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provável de recursos, mas não seja possível mensurar a 

obrigação, a provisão não deverá ser reconhecida; nesse 

caso, restará apenas a necessidade de divulgação de um 

passivo contingente.

Por sua vez, quando não for provável em relação a um passivo contingente 
que (i) exista uma obrigação presente na data de fechamento do balanço; ou 
(ii) deva haver saída de recursos para liquidar referida obrigação, como regra 
geral deverá ocorrer somente a divulgação do passivo contingente, na forma 
de uma nota explicativa. Como exceção à regra, não haverá necessidade de 
divulgação caso seja avaliada como remota a necessidade de saída de recursos 
para liquidar a obrigação.28

Igualmente, ainda que ambos os critérios de “obrigação presente” e 
“saída de recursos” sejam avaliados como prováveis, mas não seja atendido 
o terceiro critério de reconhecimento,29 ou seja, não puder ser feita uma 
estimativa confiável do valor da obrigação, não deverá ser realizada uma 
provisão, e sim divulgado um passivo contingente,30 na forma de uma nota 
explicativa.

28  “A menos que seja remota a possibilidade de ocorrer qualquer desembolso na 

liquidação, a entidade deve divulgar, para cada classe de passivo contingente na data do 

balanço, uma breve descrição na natureza do passivo contingente, e quando praticável: 

[§] (a) uma estimativa do seu efeito financeiro, mensurada conforme os itens 36-52; [§] 

(b) uma indicação das incertezas relacionadas ao valor ou momento de ocorrência de 

qualquer saída; e [§] (c) a possibilidade de qualquer reembolso” (PT CPC n. 25, de 26 de 

junho de 2009, item 86).

29  Conforme critérios de reconhecimento anteriormente expostos.

30  “Nos casos extremamente raros em que nenhuma estimativa confiável possa ser feita, 

existe um passivo que não pode ser reconhecido. Esse passivo é divulgado como um passivo 

contingente (item 86)” (PT CPC n. 25, de 26 de junho de 2009, item 26).
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6. O que significam as classificações de probabilidade: 
“remoto”, “possível”, “provável” e “praticamente certo”

Como vimos, o CPC determina a avaliação de probabilidade tanto da 
existência de uma obrigação presente na data de fechamento do balanço 
quanto da saída de recursos para liquidar referida obrigação – o que será 
fundamental para o reconhecimento de uma provisão ou para a divulgação de 
um passivo contingente.

Antes do CPC 25, a NPC n. 22 do Ibracon (“NPC 22”), anteriormente 
aprovada pela Deliberação CVM n. 489, de 3 de outubro de 2005, sumarizava 
o conceito das classificações de probabilidades nos seguintes termos: 
(i) “provável”, quando a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer fosse 
maior do que a de não ocorrer; (ii) “possível”, quando a chance de um ou mais 
eventos futuros ocorrer fosse menos que provável, mas maior que remota; e 
(iii) “remota”, quando a chance de um ou mais eventos ocorrer fosse pequena.31

Quando da publicação do CPC 25, não fora mantido um item para 
conceituar os graus de probabilidade – a ponto de alguns terem considerado 
que referidas classificações haviam sido “extintas”.32 Com a devida vênia aos 
que sustentaram essa opinião, não foi o que ocorreu.

Por um lado, efetivamente, não apenas o CPC deixou de sumarizar 
as definições de cada grau de probabilidade, como tampouco definiu 
taxativamente a classificação “remota”. Ainda assim, o Comitê manteve 

31  NPC n. 22, § 9, do Ibracon.

32  A título exemplificativo: “Uma mudança na legislação [CPC 25], visando à adequação 

da contabilidade brasileira às normas internacionais, determinou o fim da nomenclatura 

tradicionalmente utilizada pelos setores contábil e jurídico na classificação dos passivos 

trabalhistas e/ou previdenciários. [§] A mudança, válida já na contabilização e apresentação dos 

balanços deste ano, elimina a classificação dos passivos em Possível, Provável e Remoto, de 

acordo com um maior ou menor risco de perda da ação judicial” (BERNHOEFT Contadores. O 

fim do possível, provável e remoto. 10 dez. 2009. Disponível em: http://www.bernhoeft.com.

br/o-fim-do-possivel-provavel-e-remoto/. Acesso em: 15 nov. 2014).
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a definição de “provável” e enfocou as probabilidades de tal modo que 
se mantiveram inalterados no CPC 25 o significado e a utilidade dessas 
classificações, tal qual se dava no NPC 22.

Disperso em vários itens do CPC 25 e taxativamente na nota de rodapé 
do item 23, o CPC define “provável” como “mais provável que sim do que não” 
– aplicável, por exemplo, à ocorrência futura de um evento ou à existência 
incerta de uma obrigação presente na data do balanço. Prosseguindo, ainda 
que não taxativamente, o CPC define “possível” como “mais provável que não 
do que sim” – a não ser que a probabilidade seja “remota”.33

Como se vê, as definições do CPC 25 possuem o mesmo alcance que as 
do NPC 22 – sendo equivalentes, inclusive, no que se refere à sua insuficiência, 
como trataremos mais adiante.

Para fins de clareza, consolidamos em nossas próprias palavras as 
definições das classificações de probabilidade, em estrita consonância com o 
CPC 25 e nos valendo dos conceitos do NPC 22:

(I) “provável”, tratando-se de um fato presente, o que 

tem mais chance de ser do que de não ser; tratando-se 

de um evento futuro, o que tem mais chance de ocorrer 

do que de não ocorrer;

(II) “possível”, em relação a um fato presente, o que tem 

mais chance de não ser do que de ser; em relação a um 

evento futuro, o que tem mais chance de não ocorrer do 

que de ocorrer; e

33  “15. [...] (b) quando é mais provável que não existe uma obrigação presente na data do 

balanço, a entidade divulga um passivo contingente, a menos que seja remota a possibilidade 

de uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos [...].”; e “23. [...] Quando não 

for provável que exista uma obrigação presente, a entidade divulga um passivo contingente, 

a menos que a possibilidade de saída de recursos que incorporam benefícios econômicos seja 

remota. [...]” (PT CPC n. 25, de 26 de junho de 2009).
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(III) “remoto”, no que tange a um fato presente, o que 

tem pequena chance de ser; no que tange a um evento 

futuro, o que tem pequena chance de ocorrer.

Destacamos, ainda, que a classificação “praticamente certo” é utilizada 
pelo CPC exclusivamente para fins de reconhecimento de ativos contingentes34 
– de modo que é dispensável para fins de reconhecimento de provisões de 
passivos contingentes e não será considerada neste artigo.

7. Quantificando probabilidades: como atribuir valores 
percentuais aos critérios de classificação de riscos

Em nossa avaliação, uma das principais lacunas das regras de 
provisionamento diz respeito à falta de definição clara sobre os valores 
percentuais a que correspondem as classificações de probabilidade “possível” 
e “remota”.

Como consolidado anteriormente, o CPC define “provável” como “mais 
provável que sim do que não”35 – aplicável, por exemplo, à ocorrência futura 
de um evento ou à existência incerta de uma obrigação presente na data do 
balanço; “possível” como “mais provável que não do que sim” – a não ser que 

34  “33. Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações contábeis, uma vez 

que pode tratar-se de resultado que nunca venha a ser realizado. Porém, quando a realização 

do ganho é praticamente certa, então o ativo relacionado não é um ativo contingente e o seu 

reconhecimento é adequado” (PT CPC n. 25, de 26 de junho de 2009).

35  “23. [nota de rodapé] A definição de provável neste Pronunciamento de ‘mais provável que 

sim do que não de ocorrer’ não necessariamente se aplica a outros pronunciamentos” (PT CPC 

n. 25, de 26 de junho de 2009).
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a probabilidade seja “remota”.36 A probabilidade “remota”, por sua vez, não é 
objeto de nenhuma conceituação específica.

O conceito e a correta aplicação das probabilidades são elementos 
fundamentais para o tema de provisionamento e elaboração de notas 
explicativas de passivos contingentes. Afinal, a própria existência de tais 
normas se dá em função da necessidade de que obrigações possíveis 
ou eventuais produzam efeitos contábeis e/ou sejam explicadas nas 
demonstrações financeiras das companhias; trata-se, em última análise, de 
uma solução financeira para assimilar a inevitável incerteza do ambiente de 
negócios.37

Como visto, a classificação de probabilidades em relação a elementos 
de um passivo contingente será determinante para que se reconheça uma 
provisão ou se divulgue uma nota explicativa. A estimativa será necessária nas 
seguintes hipóteses:

(I) para reconhecimento de uma provisão, deverá 

ser classificada como “provável” a existência de uma 

obrigação presente na data de fechamento do balanço38 

36  “15. [...] (b) quando é mais provável que não existe uma obrigação presente na data do 

balanço, a entidade divulga um passivo contingente, a menos que seja remota a possibilidade 

de uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos [...].”; e “23. [...] Quando não 

for provável que exista uma obrigação presente, a entidade divulga um passivo contingente, 

a menos que a possibilidade de saída de recursos que incorporam benefícios econômicos seja 

remota. [...]” (PT CPC n. 25, de 26 de junho de 2009).

37  “O conceito de probabilidade é usado nos critérios de reconhecimento para determinar o 

grau de incerteza com que os benefícios econômicos futuros referentes no item venham a ser 

recebidos ou entregues pela entidade. [§] O conceito está em conformidade com a incerteza que 

caracteriza o ambiente em que a entidade opera” (MORAES JUNIOR, José Jayme. Contabilidade 

geral. 4. ed. São Paulo: Elsevier, 2013. p. 18).

38  “Em quase todos os casos será claro se um evento passado deu origem a uma obrigação 

presente. Em casos raros – como em um processo judicial, por exemplo –, pode-se discutir tanto se 

certos eventos ocorreram quanto se esses eventos resultaram em uma obrigação presente. Nesse 
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e a possibilidade de saída de recursos para liquidar 

referida obrigação;39 e

(II) para divulgação de uma nota explicativa, deverá 

ser classificada como “possível” a existência de uma 

obrigação presente na data de fechamento do balanço e 

a possibilidade de saída de recursos para liquidar referida 

obrigação.40

caso, a entidade deve determinar se a obrigação presente existe na data do balanço ao considerar 

toda a evidência disponível incluindo, por exemplo, a opinião de peritos. A evidência considerada 

inclui qualquer evidência adicional proporcionada por eventos após a data do balanço. Com base em 

tal evidência: [§] (a) quando for mais provável que sim do que não que existe uma obrigação presente 

na data do balanço, a entidade deve reconhecer a provisão (se os critérios de reconhecimento forem 

satisfeitos); e [§] (b) quando for mais provável que não existe uma obrigação presente na data do 

balanço, a entidade divulga um passivo contingente, a menos que seja remota a possibilidade de 

uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos (ver item 86)” (PT CPC n. 25, de 26 de 

junho de 2009, item 16).

39  “Para que um passivo se qualifique para reconhecimento, é necessário haver não somente 

uma obrigação presente, mas também a probabilidade de saída de recursos que incorporam 

benefícios. Para a finalidade deste Pronunciamento Técnico, uma saída de recursos ou outro 

evento é considerado como provável se o evento for mais provável que sim do que não de 

ocorrer, isto é, se a probabilidade de que o evento ocorrerá for maior do que a probabilidade 

de isso não acontecer. Quando não for provável que exista uma obrigação presente, a entidade 

divulga um passivo contingente, a menos que a possibilidade de saída de recursos que 

incorporam benefícios econômicos seja remota (ver item 86)” (PT CPC n. 25, de 26 de junho de 

2009, item 23).

40  “A menos que seja remota a possibilidade de ocorrer qualquer desembolso na liquidação, a 

entidade deve divulgar, para cada classe de passivo contingente na data do balanço, uma breve 

descrição na natureza do passivo contingente, e quando praticável: [§] (a) uma estimativa do 

seu efeito financeiro, mensurada conforme os itens 36-52; [§] (b) uma indicação das incertezas 

relacionadas ao valor ou momento de ocorrência de qualquer saída; e [§] (c) a possibilidade de 

qualquer reembolso” (PT CPC n. 25, de 26 de junho de 2009, item 86).
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Ademais, de acordo com o CPC 25, podem ser extraídos os seguintes 
conceitos das probabilidades: (i) “provável”: mais provável que sim do que não 
de ocorrer; (ii) “possível”: mais provável que não do que sim de ocorrer, a não 
ser que a probabilidade seja remota; e (iii) “remota”: não consta; por exclusão, 
o que não for “provável” ou “possível”.

Tomando como base as definições acima, podemos concluir que – com 
base na regulação atual – é possível atribuir uma grandeza percentual exata 
apenas à classificação de “provável”. Ou seja: em linguagem matemática, a 
probabilidade de um evento ser “mais provável que sim do que não de ocorrer” 
corresponde, logicamente, a “maior que cinquenta por cento” (> 50%). Assim, 
podemos concluir que o CPC 25 conferiu objetividade exclusivamente em 
relação a essa classificação de probabilidade.

De fato, não é o que se deu com as demais classificações, quais sejam, 
“possível” e “remota”. Na medida em que o CPC adotou o método de 
classificação de índices por exclusão – ou seja, sendo “possível” aquilo que não 
é “provável” nem é “remoto” –, abriu-se espaço para que suas conceituações 
fossem subjetivas.

Deixando por um momento o campo teórico e avançando para o prático, 
verifica-se que as funções corporativas envolvidas com o tema, notadamente 
de advogados, contadores e auditores, parecem ter assimilado sem restrições 
a carga de subjetividade inerente à falta de valores percentuais associados às 
probabilidades “possível” e “remota”. A título exemplificativo, pode-se citar as 
cartas de circularização emitidas pelas auditorias externas aos advogados das 
companhias auditadas.41

Há quem argumente que a subjetividade da norma é justificável ou até 
mesmo necessária, em razão da dificuldade de estimar com precisão – ou seja, 

41  “Modelo de Carta de Circularização de Advogados. [...] Quanto às perspectivas de perdas 

[relativas aos processos informados], favor classificá-las, segundo critério sugerido pelo 

Instituto Brasileiro de Contadores (Ibracon), como prováveis (existem grandes chances de 

perdas), possíveis (há possibilidade de que as perdas ocorram, mas não é remota), ou remotas 

(as chances de ocorrência das perdas são pequenas)” (AVALOS, José Miguel Aguilera. Auditoria 

e gestão de riscos. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 74).
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em valores ou faixas percentuais – o risco de perda de uma ação judicial ou 
administrativa. Somos, porém, contrários a essa linha argumentativa.

Em nossa avaliação, o desafio de estimar o desfecho de uma demanda, 
por maior que seja, não justifica isentar os administradores dessa tarefa, que 
devem buscar sua “melhor estimativa”, para utilizar a expressão do próprio 
CPC 25. Afinal, permitir que os administradores julguem por si próprios, sem 
nenhum critério previamente estabelecido, a que corresponde um risco de 
perda “remoto” ou “possível”, retira muito da utilidade desses dois conceitos, 
com consequências diversas definidas pela norma, bem como desvaloriza o 
esforço em aprofundar a análise para situar a probabilidade entre essas faixas.

O principal impacto decorrente dessa lacuna pode ser resumido pela 
potencial assimetria entre as notas explicativas das empresas em relação aos 
seus passivos contingentes. Assim, caso duas companhias litigassem contra 
o Fisco em relação a um mesmo tributo, pelas mesmas razões de fato e de 
direito, e que – em um cenário hipotético ideal – fosse possível estimar com 
precisão que o risco de perda daquela demanda fosse de 25%, qual deveria ser 
o tratamento da companhia a esse passivo?

Tomando como base nossa experiência profissional, podemos afirmar 
com segurança que a interpretação subjetiva por parte dos patronos daquele 
litígio, no sentido de considerar o risco de perda de 25% “possível” ou “remoto”, 
seria o fator de eventual enquadramento à necessidade de publicação de uma 
nota explicativa no balanço de cada companhia – o que nos faz concluir pelo 
risco, para finalizar o exemplo, de que uma delas fizesse a publicidade e a outra 
não, configurando o problema de assimetria de informação ao mercado.

Existe, inclusive, um perigo adicional. Na medida em que não haja um 
enunciado claro que oriente a atuação dos profissionais evolvidos ao classificar 
o risco, abre-se a possibilidade de que os administradores exerçam influência 
para que seja adotada a interpretação mais conveniente, podendo praticar 
gerenciamento de resultados.

Claramente, a solução para o problema apontado seria a atribuição de 
valores percentuais às probabilidades “possível” e “remota” – assim como 
já existe para a probabilidade “provável” (> 50%). Contudo, considerando 
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a omissão da norma, quais seriam as referências disponíveis para que 
pudéssemos subsidiar proposta nesse sentido?

Do ponto de vista estritamente matemático, o CPC 25 permite 
que se estabeleçam duas premissas: (i) as probabilidades “possível” e 
“remota” correspondem a percentuais iguais ou menores que 50%;42 e (ii) as 
probabilidades “possível” e “remota” são diferentes entre si.43 Somando à 
avaliação o ponto de vista semântico, podemos acrescentar uma última 
premissa: (iii) a probabilidade “remota” é menor que a “possível”.44 Por fim, 
ainda do ponto de vista matemático, é inevitável que as três classificações 
compreendam o intervalo estatístico entre “0” (zero por cento) e “1” (cem por 
cento).

Tais premissas encontram seu limite na linha divisória – ou seja, o 
valor percentual a partir do qual a probabilidade deixaria de ser “remota” 
e passaria a ser “possível”, a exemplo do limite de 50%, acima do qual a 
probabilidade deixa de ser “possível” e passa a ser “provável”. Apesar da 
escassez de referências, assumimos o desafio de propor um limite que possa 
ser logicamente sustentado.

Para fins de delimitação, apresentamos a seguir dois critérios que se 
destacam do ponto de vista lógico:

42  A primeira premissa decorre da exclusão da faixa percentual acima de 50%, que o CPC 25 

objetivamente atribuiu à classificação “provável”.

43  A segunda premissa decorre do argumento lógico de que não haveria utilidade atribuir 

mais de uma nomenclatura a grandezas equivalentes e da exclusão recíproca pelo CPC 25, 

resultante, por exemplo, da afirmação de que um passivo contingente – cuja saída de recursos 

para liquidar referida obrigação seja, por definição, “possível” – será divulgado, a não ser que a 

possibilidade de saída seja “remota”.

44  É certo que diversos doutrinadores vão além, assumindo que “remoto” denota uma 

probabilidade “muito pequena”. Nesse sentido, a seguinte definição de perda remota: 

“são mínimas e remotas as possibilidades futuras do evento” (BARROS, Adilson de et al. 

Contabilidade na prática. São Paulo: Trevisan, 2014. p. 316).
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(I) critério aritmético: na falta de uma definição 

normativa, a linha divisória poderia ser estabelecida pela 

média aritmética da faixa percentual em que se situam 

as probabilidades “remota” e “possível”, de zero a 50%; 

assim, a linha divisória seria 25%; e

(II) critério conservador: na falta de uma definição 

normativa, a linha divisória poderia ser estabelecida 

arbitrariamente; no entanto, ao em vez de adotar a média 

aritmética, em atenção ao princípio da prudência,45 

a maior faixa percentual poderia ser reservada à 

probabilidade “possível”, em que há necessidade de 

elaboração de nota explicativa.

Ainda que ambos os critérios possuam fundamentação lógica, somos 
da opinião de que o item “(ii)” (critério conservador) é mais adequado, por 
se coadunar com o princípio da prudência, um dos pilares fundamentais da 
contabilidade. Quanto à fixação de uma linha divisória – menor que 25%, que 
seria dada pelo critério aritmético –, nossa proposta às companhias e aos 
profissionais envolvidos é que considerassem o valor de 10%.

É certo que o valor acima é arbitrário e que outros poderiam ser 
considerados. Foi determinante para sua opção o uso de analogias, na medida 
em que diversos outros institutos legais estabelecem os mesmos 10% como 
piso de um “valor relevante” – tais como a realização mínima do preço de 
emissão das ações subscritas para constituição das sociedades anônimas46 

45  “O Princípio da Prudência segundo a Resolução do CFC nº 750 de 1993, determina a adoção 

do menor valor para o ativo e do maior para o passivo, ou seja, impõe a escolha da hipótese que 

resulte menor patrimônio líquido. A aplicação deste princípio torna-se indispensável ao serem 

feitas estimativas que envolvem incertezas de grau variável” (IUDÍCIBUS, Sérgio de. Manual de 

contabilidade das sociedades por ações. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 68).

46  “Art. 80. A constituição da companhia depende do cumprimento dos seguintes requisitos 
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– e, em especial, o critério de investimento relevante com base no valor do 
patrimônio líquido de sociedades coligadas ou controladas, para fins de 
elaboração de notas explicativas.47

Tendo ponderado e discutido com colegas profissionais de Direito, 
acadêmicos e advogados militantes, acerca da linha divisória arbitrada (10%), 
temos nos convencido da sua razoabilidade. Em resposta à possível crítica 
de que a observância do princípio da prudência deveria transportar a linha 
divisória a valores ainda menores, como 5% ou apenas 1%, sobressai um 
contraponto auspicioso: a manutenção de uma faixa percentual um pouco 
mais substancial à probabilidade “remota” também se presta a uma finalidade 
informacional, qual seja, de depurar as demonstrações financeiras de notas 
explicativas sobre demandas que muito provavelmente (acima de 90% dos 
casos) não produzirão nenhum efeito à companhia.

Dessa feita, atribuir a linha divisória em 10% implicaria menor diluição de 
informações efetivamente relevantes para as partes interessadas. Ademais, 
atribuir uma faixa percentual insignificante à probabilidade “remota” 
praticamente eliminaria a necessidade de existir essa terceira classificação, 
além das outras duas (“provável” e “possível”).

Pela nossa proposta, portanto, as faixas percentuais associadas às 
classificações das probabilidades seriam as seguintes: (i) “remota”: até dez 
por cento (X ≤ 10%); (ii) possível: acima de dez e até cinquenta por cento (10% 
> X ≤ 50%); e (iii) “provável”: acima de cinquenta por cento (X > 50%).

preliminares: [...] II – realização, como entrada, de 10% (dez por cento), no mínimo, do preço de 

emissão das ações subscritas em dinheiro; [...]” (Lei Federal n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976).

47  “Art. 247. As notas explicativas dos investimentos a que se refere o art. 248 desta Lei 

devem conter informações precisas sobre as sociedades coligadas e controladas e suas relações 

com a companhia, indicando: [...] Parágrafo único. Considera-se relevante o investimento: [§] 

a) em cada sociedade coligada ou controlada, se o valor contábil é igual ou superior a 10% (dez 

por cento) do valor do patrimônio líquido da companhia; [...]” (Lei Federal n. 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976).
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8. Conclusão

Antes de iniciarmos este artigo, partíamos da premissa de que as normas 
brasileiras que regem o provisionamento de processos judiciais não seriam 
claras ou detalhadas o suficiente para embasar as atividades correspondentes 
pelas companhias. Como indício desse problema, já partíamos da identificação 
de entendimentos divergentes por parte de profissionais envolvidos, 
notadamente advogados e contadores.

Ao desenvolver a pesquisa, de fato pudemos confirmar a premissa inicial 
– efetivamente, como fora demonstrado, há certas omissões nas normas que 
fazem com que cada companhia e até mesmo cada profissional envolvido 
atuem de acordo com seu próprio entendimento. Os demais estudos 
realizados, no entanto, levaram-nos a considerar o quanto a principal norma 
brasileira sobre o tema, o PT CPC n. 25, aprovado em 26 de junho de 2009, 
procurou ater-se à base internacional de referência, o IAS n. 37.

Em busca de um conjunto integrado de normas de contabilidade que 
pudessem ser utilizadas globalmente, constatamos que a IASB prezou por 
estabelecer um sistema “aberto”, apto a ser utilizado por inúmeros países, 
de tradições e ordenamentos jurídicos distintos; bem como, inclusive à luz 
da experiência de importantes fraudes contábeis da nossa história recente 
(com destaque para os casos da Enron e Worldcom), desenvolveu um sistema 
baseado mais em princípios do que em regras formais.

Nesse contexto, portanto, é necessário reconhecer que o CPC, por 
meio do PT n. 25, dando prosseguimento ao que Ibracon havia produzido 
por meio da NPC n. 22, realizou um trabalho adequado no que se refere a 
respeitar o modelo internacional de regulamentação de provisionamento de 
passivos contingentes, bem como se valeu de alguns exemplos práticos que 
favoreceram a compreensão do espírito daquela norma.48

48  O CPC incluiu em seu Apêndice C exemplos de reconhecimento de provisões; e em seu 

Apêndice D, exemplos de divulgação de notas explicativas de passivos contingentes, prática 

que não foi observada pela IASB.
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Ainda assim, ao esmiuçar as normas de provisionamento e de divulgação 
de passivos contingentes para avaliar exclusivamente seu impacto nos 
processos judiciais, pudemos confirmar que algumas das suas omissões, 
notadamente da falta de atribuição de valores percentuais aos critérios de 
classificação de risco “remoto” e “possível”, tendem a produzir impacto 
significativo nas demonstrações financeiras das companhias, podendo afetar 
os destinatários de tais informações.

Deve-se notar, ademais, que esse impacto é especialmente relevante no 
contexto brasileiro. Haja vista a quantidade de processos no país – sobretudo 
judiciais,49 mas também administrativos, notadamente no âmbito de órgãos 
fazendários –, esse é o tipo de passivo contingente que mais impacta o 
resultado da maior parte das companhias nacionais, de todos os segmentos. 
Por esse motivo, consideramos que a realidade empresarial brasileira demanda 
uma norma de provisionamento mais minuciosa do que aquela idealizada 
pela IASB, na medida em que deverá regular o reconhecimento contábil desse 
vasto contencioso legal.

Depois de realizar a análise do CPC 25, no entanto, não nos restringimos 
a uma abordagem cujo resultado se limitasse a críticas puramente teóricas ou 
mesmo a recomendações de mudança da norma vigente. Ao contrário, fomos 
desafiados pela proposta metodológica do curso de Mestrado Profissional em 
Direito dos Negócios e Desenvolvimento50 e procuramos agregar experiências 

49  Conforme dados do CNJ, há cerca de 78,13 milhões de processos judiciais ativos no Brasil. 

V. nota de rodapé n. 8.

50  “A pesquisa jurídica aplicada pretende não só contribuir para o aprimoramento do aluno do 

mestrado profissional, mas também propiciar a oferta de conhecimento prático para o conjunto da 

comunidade jurídica. A academia e o meio profissional podem se beneficiar mutuamente da pesquisa 

aplicada em direito. A academia poderá acessar informações sobre práticas e soluções jurídicas de 

domínio restrito dos profissionais do direito, com o propósito de produzir pesquisas de caráter teórico 

ou empírico. Já os profissionais passarão a contar com trabalhos mais qualificados de caráter aplicativo, 

capazes de contribuir para resolução de problemas concretos” (ENGLER, Mario. Pesquisa jurídica no 

mestrado profissional. Revista Direito GV, v. 14, n. 1, jan./abr. 2018. Disponível em: http://www.scielo.br/

pdf/rdgv/v14n1/1808-2432-rdgv-14-01-0027.pdf. Acesso em: 25 maio 2019).
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e sugestões de ordem prática, visando acrescentar ao produto final propostas 
de diretrizes de boas práticas que pudessem efetivamente ser aplicadas pelas 
companhias brasileiras, como uma complementação ao CPC 25.

O modo que encontramos para alcançar tal objetivo foi percorrer 
sistematicamente a norma local aplicável ao tema, destacar o que concluímos 
serem suas principais limitações e, a estas, propor soluções – em alguns 
momentos discricionárias, mas sempre logicamente embasadas, com base em 
um exame multidisciplinar. Pretendemos, assim, que essas recomendações 
pudessem ser efetivamente adotadas por profissionais envolvidos com a 
análise de processos judiciais e administrativos para fins de provisionamento 
e de divulgação de notas explicativas.

Sob a ótica positivista, valemo-nos do fato de que, como mencionado 
anteriormente, o CPC 25 foi concebido como um sistema “aberto”, baseado 
mais em princípios do que em regras formais. Assim, as soluções propostas, 
notadamente a atribuição de valores percentuais aos critérios de classificação 
de risco “remoto” e “possível”, teoricamente não contrariam a norma 
técnica – mas poderiam, sim, vir a complementá-la, a partir de uma decisão 
fundamentada dos profissionais que porventura compartilhassem dos 
argumentos ora apresentados.

Em última análise, este estudo com propostas de diretrizes de boas 
práticas de provisionamento e de divulgação de passivos contingentes 
decorrentes de processos judiciais e administrativos, como ponto de partida 
de debate e de eventual implementação, decorre diretamente da convicção 
de que as empresas e seus agentes, inclusive por meio de associações técnicas 
e setoriais, pode contribuir com a autorregulação dos seus respectivos 
mercados – aprimorando a prática local de provisionamento e a qualidade 
geral das nossas demonstrações financeiras.
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Prefácio ao Artigo 3, “Obstáculos às ações privadas de 
reparação de danos decorrentes de cartéis”

Em sua dissertação de mestrado, intitulada “Obstáculos às ações privadas de 
reparação de danos decorrentes de cartéis”, sintetizada no artigo que segue, Frederico 
Bastos Pinheiro Martins traz uma grande contribuição para o direito concorrencial 
brasileiro. Seguindo à risca o espírito e o objetivo do Mestrado Profissional da Escola 
de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV DIREITO SP), o trabalho 
consegue, a um só tempo, identificar um problema prático relevante, sistematizar os 
principais aspectos jurídicos associados a esse problema e sugerir possíveis caminhos 
para lidar com ele. Tudo isso articulando um levantamento empírico detalhado sobre 
as atuais tendências jurisprudenciais com uma sólida discussão teórica.

Sobre a relevância do tema, apesar de as recentes leis de defesa da concorrência 
brasileiras contarem com dispositivos bastante claros e abrangentes, permitindo 
explicitamente a propositura de ações de indenização por danos causados em 
virtude de infrações da ordem econômica (art. 29 da Lei n. 8.884/94 e art. 47 da Lei 
n. 12.529/2011), tais ações começaram a ser propostas apenas mais recentemente 
e, ainda assim, com frequência e intensidade muito inferiores a outras jurisdições 
(e.g., Estados Unidos (EUA) e Europa). Nesse ponto, é notável o descompasso entre 
a intensidade das investigações e condenações de cartéis no âmbito do Conselho 
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Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a busca por reparação de danos, o 
que denota a existência de obstáculos relevantes nesse campo.

Ao abordar o tema escolhido, o artigo foca a análise especificamente em três 
obstáculos principais enfrentados por autores de ações de indenização por danos 
decorrentes de cartéis: prescrição, assimetria de informação e ausência de incentivos 
para os litigantes. A prescrição define o horizonte temporal para a propositura de 
ações, sendo que as atuais incertezas quanto ao termo inicial do prazo podem limitar 
sobremaneira a busca de indenizações pelas pessoas físicas e jurídicas prejudicadas 
pela infração. Já a assimetria de informação, decorrente da natureza oculta dos 
cartéis, pode tornar o ônus da prova atribuído ao autor da ação quase intransponível. 
Nesse contexto, discussões a respeito do acesso a informações da empresa acusada 
de cartel e de acesso a provas geradas ao longo do processo administrativo no Cade 
têm se tornado relevantes, sendo a Resolução Cade n. 21/2018 a tentativa mais 
recente de balancear a proteção de informações essenciais para o enforcement 
público (e.g., acordos de leniência e Termos de Compromisso de Cessação [TCCs]) 
e o acesso dessas informações por terceiros que pretendam entrar com ações de 
reparação. Finalmente, o artigo aborda de maneira ponderada possíveis incentivos 
adicionais para que os prejudicados por cartéis proponham ações de indenização 
(e.g., restituição em dobro do dano causado), apontando a possibilidade de reforço 
do caráter dissuasório da indenização, mas também reconhecendo a importância 
de proteger eventuais colaboradores com a investigação (e.g., signatários de 
acordos de leniência) dessa exposição adicional de risco.

Em um contexto de incipiência de ações privadas de reparação de danos 
causados por cartéis, o artigo traz elementos relevantes para o aperfeiçoamento do 
ordenamento jurídico brasileiro. Conforme demonstrado pelo autor, o enfrentamento 
dos obstáculos identificados exige um equilíbrio entre enforcement público e privado 
do direito da concorrência, na busca de uma política efetiva de combate a cartéis que 
também possa resguardar os entes privados que venham a ser prejudicados.

Caio Mário da Silva Pereira Neto
Professor de Direito Econômico do curso de graduação e do Mestrado 

Profissional da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas 
(FGV DIREITO SP), Mestre (LLM) e Doutor (JSD) pela Universidade de Yale.
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3. Obstáculos às ações privadas de reparação de danos 
decorrentes de cartéis1

Frederico Bastos Pinheiro Martins2

1. Introdução

O art. 473 da Lei n. 12.529/2012 (Lei Antitruste) estabelece o direito 
dos prejudicados de ingressarem em juízo para obter a cessação de práticas 

1  Artigo adaptado da dissertação de mesmo título apresentada à Escola de Direito de São 

Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV DIREITO SP), como requisito para obtenção do título 

de Mestre em Direito e Desenvolvimento. Campo de conhecimento: Direito dos Negócios e 

Direito Antitruste. Orientador: Prof. Dr. Caio Mario da Silva Pereira Neto.

2  Advogado sênior de prática concorrencial e antitruste do Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. 

e Quiroga Advogados. Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

Experiência prática de contencioso antitruste e concorrencial, tendo atuado em demandas privadas 

envolvendo cartéis. Ao concluir o Mestrado Profissional em Direito pela FGV DIREITO SP, defendeu 

dissertação intitulada “Obstáculos às ações privadas de reparação de danos decorrentes de cartéis”. 

3  “Art. 47. Os prejudicados, por si ou pelos legitimados referidos no art. 82 da Lei n. 8.078, 
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que constituam infração à ordem econômica, bem como o recebimento de 
indenização por perdas e danos sofridos em razão delas, prática conhecida 
internacionalmente como private enforcement.

Idêntica previsão já estava contida na legislação que antecedeu a 
atual (art. 29 da Lei n. 8.884/94), sendo consentânea com as prerrogativas 
constitucionais de direito de ação, livre concorrência e repressão ao abuso 
de poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da 
concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.

A atuação do Cade na repressão e dissuasão de condutas ofensivas à 
ordem econômica (public enforcement) é crescente. O balanço4 sobre a atuação 
do conselho divulgado em janeiro de 2018 revela que, desde a entrada em 
vigor da nova Lei Antitruste, o Tribunal Administrativo do Cade aplicou multas 
da ordem de R$ 4.493.168.626,00 em 120 novas condenações em processos 
administrativos. No mesmo período o Cade reporta ter firmado 59 acordos de 
leniência, 21 leniências plus e 276 TCCs de prática.

Não obstante a intensa atuação da autoridade antitruste brasileira, as 
ações privadas para ressarcimento de danos oriundos de tais condutas ainda 
são incipientes no Brasil,5 o que revela um descompasso entre a atuação 
pública e atuação privada de repressão e dissuasão das condutas ofensivas à 
ordem econômica.

de 11 de setembro de 1990, poderão ingressar em juízo para, em defesa de seus interesses 

individuais ou individuais homogêneos, obter a cessação de práticas que constituam infração 

da ordem econômica, bem como o recebimento de indenização por perdas e danos sofridos, 

independentemente do inquérito ou processo administrativo, que não será suspenso em 

virtude do ajuizamento de ação”.

4  BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Balanço 2017. [S.l.], abr. 

2018. Disponível em: http://www.cade.gov.br/servicos/imprensa/balancos-e-apresentacoes/

apresentacao-balanco-2017.pdf. Acesso em: 26 jun. 2018.

5  MARTINEZ, Ana Paula; ARAUJO, Mariana Tavares. Private Damages in Brazil: Early 

Beginnings, Big Stumbling Blocks. Disponível em: https://www.competitionpolicyinternatio-

nal.com/private-damages-in-brazil-early-beginnings-big-stumbling-blocks/. Acesso em: 18 

jan. 2016.
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Documento publicado pelo Departamento de Estudos Econômicos do 
Cade,6 em que foram realizadas análises econométricas dos danos decorrentes 
de um cartel específico, revelou que o valor da multa aplicada pelo Cade se 
aproxima ao valor do dano perpetrado pelo cartel. Considerando, por sua vez, 
que a política de repressão de cartéis tem os objetivos de prevenção do ilícito 
e recuperação dos prejuízos, a multa com o valor aproximado do dano alcança 
apenas um desses objetivos.7

A prática forense revela obstáculos que, se não impedem, ao menos 
dificultam o ajuizamento de ações privadas de ressarcimento pelos 
prejudicados, em especial:

(i) prazo prescricional: a falta de uma regra específica 

gera extrema incerteza quanto ao termo inicial do prazo 

prescricional de três anos para exercício da pretensão 

indenizatória (art. 206, § 3o, V, do Código Civil [CC]);

(ii) assimetria de informações: o caráter oculto das 

práticas anticoncorrenciais, o tempo decorrido entre o 

início delas e seu desvelamento público, bem como as 

regras de sigilo de informação no âmbito do processo 

administrativo resultam em dificuldade na produção 

de provas do dano percebido pelos prejudicados e, por 

conseguinte, a tutela dos seus interesses em juízo; 

6  LUCINDA, Claudio; SEIXAS, Renato. Prevenção ótima de cartéis: o caso dos peróxidos no 

Brasil. Brasília: Departamento de Estudos Econômicos (DEE), 2016.

7  “Para que o sistema possa atender aos dois objetivos, de prevenção e recuperação das 

perdas é necessário aumentar o valor do prejuízo percebido pela empresa que se envolve no 

cartel. No contexto brasileiro, em que há dupla punição possível (uma administrativa pelo 

CADE e outra pelo judiciário), este aumento precisa ser pensado em conjunto nas duas esferas” 

(LUCINDA; SEIXAS, op. cit., p. 39).
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(iii) ausência de incentivos ao ajuizamento de ações: a 

incerteza jurídica quanto à ocorrência ou quantificação 

dos danos gerados pelos dois obstáculos anteriores acaba 

servindo como medida de desestímulo ao ajuizamento 

das ações indenizatórias. A parte prejudicada pode, 

ainda, temer que a continuidade da sua relação comercial 

com a parte que incorreu na prática anticoncorrencial 

gere represálias na eventualidade do ajuizamento de 

ação judicial, sobretudo em casos de cartel, em que 

todos ou quase todos os potenciais substitutos também 

se encontram envolvidos na prática. A falta de medidas 

concretas que estimulem o ajuizamento de ações acaba 

por manter tal panorama e, consequentemente, a 

incipiência das ações dessa natureza.

O presente estudo aborda com mais detalhes os referidos obstáculos 
mediante análise dos institutos de direito envolvidos, comparação do 
tratamento dado a eles em outras jurisdições e análise da interpretação que as 
cortes brasileiras têm dado a eles nas poucas ações privadas de ressarcimento 
contra cartéis ajuizadas até o momento.

2. Prescrição

O primeiro obstáculo que contribui para a incipiência de ações privadas 
de ressarcimento de danos decorrentes de cartéis no Brasil é a incerteza 
quanto ao termo inicial do prazo prescricional de três anos para exercício da 
pretensão indenizatória.

O prazo prescricional da pretensão de reparação civil é de três anos,8 
porém, em razão do caráter oculto de infrações concorrenciais como cartel, 

8  “Art. 206. Prescreve: […] § 3º Em três anos: [...] V – a pretensão de reparação civil”.
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por exemplo, as ações indenizatórias são, em geral, ajuizadas apenas quando 
a conduta infrativa e autores são tornados públicos pela autoridade antitruste, 
o que ocorre, em geral, muitos anos após a conduta.

Em virtude desse lapso temporal, surge a controvérsia usualmente 
endereçada nas ações dessa natureza, que reside em definir se o prazo 
prescricional para exercício da pretensão indenizatória começa a fluir da data (a) 
em que ocorreu a violação do direito; ou (b) da ciência inequívoca dos efeitos do 
ilícito (e a partir de quando essa ciência poderia ser presumida) e seus autores.

A regra geral do art. 189 do CC consagra a teoria da actio nata, ao 
estabelecer que, “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se 
extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”. O art. 
47 da Lei de Defesa da Concorrência, por sua vez, autoriza que os prejudicados 
por infrações à ordem econômica ingressem em juízo para obter a cessação 
da prática “bem como o recebimento de indenização por perdas e danos 
sofridos, independentemente do inquérito ou processo administrativo”.

A interpretação literal dos referidos dispositivos pode induzir à conclusão 
de que o termo inicial da pretensão de reparação civil seria a data do ilícito 
concorrencial; afinal, a partir daquele momento o direito da parte lesada 
teria sido violado, sendo igualmente autorizado ao prejudicado ingressar 
em juízo a qualquer momento – e mesmo na pendência do procedimento 
administrativo – para obter a reparação pelos danos percebidos. Por outro 
lado, contudo, o exercício da pretensão indenizatória antes da ciência do 
dano pelo prejudicado é improvável, se não impossível. Por essa razão, uma 
interpretação sistemática da norma do art. 189 permite deduzir que o termo 
inicial da prescrição seria a ciência do ilícito.

A prescrição é um instituto jurídico universal que constitui causa de 
extinção da eficácia de pretensão não exercida dentro de um determinado 
tempo. Sua finalidade principal é atribuir certeza e estabilidade às relações 
jurídicas, por não ser possível, no convívio humano, perpetuar situações de 
incerteza e insegurança.9 Nesse sentido, o instituto garante que, após o lapso 

9  RIZZARDO, Arnaldo. Introdução ao direito e parte geral do Código Civil. 8. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2015. p. 734.
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de determinado tempo, uma situação de fato prepondere sobre uma situação 
de direito.10

Cuida-se, portanto, da convolação de uma situação de fato em razão do 
decurso do tempo, em benefício da segurança jurídica, sendo, igualmente, 
uma forma de penalidade à negligência do titular do direito, pois pela sua 
inércia protrai-se no tempo o estado antijurídico, ofensivo à paz social. 
A prescrição pode, portanto, ser definida como “a extinção de uma ação 
ajuizável, em virtude da inércia de seu titular durante um certo lapso de 
tempo, na ausência de causas preclusivas”.11 De tal conceito extrai-se quatro 
condições elementares da prescrição:

(a) existência de uma ação exercitável;
(b) inércia do titular da ação pelo seu não exercício;
(c) continuidade dessa inércia durante um certo lapso de tempo;
(d) ausência de causas preclusivas de seu curso.12

As referidas condições revelam que não basta a existência de uma 
pretensão e o decurso do tempo para que se ultime a prescrição. O ordenamento 
jurídico exige, ao revés, que esteja configurada a inércia consciente do titular 
do direito, além de não existirem causas que impeçam ou suspendam o curso 
do prazo prescricional. A inércia, portanto, constitui, assim como o decurso 

10  “É, então, na paz social, na segurança da ordem jurídica que se deve buscar o seu verdadeiro 

fundamento. O direito exige que o devedor cumpra o obrigado e permite ao sujeito ativo 

valer-se da sanção contra quem quer que vulnere o seu direito. Mas se ele se mantém inerte, 

por longo tempo, deixando que se constitua uma situação contrária ao seu direito, permitir que 

mais tarde reviva o passado é deixar em perpétua incerteza a vida social” (PEREIRA, Caio Mário 

da Silva. Instituições de direito civil: introdução ao direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 2005. 

v. 1. p. 684).

11  LEAL, Antônio Luís da Câmara. Da prescrição e da decadência: teoria geral do direito civil. 

3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1978. p. 12.

12  LEAL, Antônio Luiz da Câmara, op. cit., p. 20.
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do tempo, um elemento fundamental da prescrição, não sendo crível que 
um prazo prescricional tenha seu início sem que o titular do direito tenha 
conhecimento da violação, ou esteja impossibilitado de exercer a pretensão.

A norma do art. 189 do CC, portanto, deve ser conjugada com a existência 
de causas impeditivas à fluência do prazo prescricional, pois não basta que o 
direito tenha sido violado para que se inicie a contagem do prazo prescricional, 
sendo necessário também que a parte interessada possa exercer sua pretensão 
em juízo de forma consciente e sem obstáculos.13

A propósito, toda a lógica subjacente às causas que impedem ou 
suspendem a fluência do prazo prescricional está relacionada à ideia de 
impossibilidade de extinção de uma pretensão em momento em que o titular 
do direito está impossibilitado de agir, na melhor acepção da regra do contra 
non valentem agere non currit praescriptio.14 Segundo tal regra,15 é impossível 
o transcurso do prazo prescricional se o titular estava impossibilitado de 
resistir à lesão ao seu direito, pois, nessa hipótese, não haveria inércia 
a ele imputável.16 A compreensão de tais fundamentos da prescrição é 
essencial para a correta aplicação do instituto no contexto de ações de 
reparação de danos concorrenciais, e está em sintonia com o entendimento 
doutrinário e jurisprudencial que defende, em casos de responsabilidade civil 

13  “O assunto é delicado, e a regra há de aplicar-se tanto para a contagem dos prazos de 

prescrição propriamente dita, como ainda de decadência. Não se pode a rigor dizer que principia 

um prazo de prescrição no momento em que o sujeito deixa de exercer o seu direito, pois nem 

sempre isto é verdade, já que nem sempre a falta de exercício pode ser tachada de inércia do 

titular. A doutrina alemã dá-nos uma palavra e uma regra: inicia o prazo de prescrição, como o de 

decadência, ao mesmo tempo em que nasce para alguém uma pretensão acionável (Anspruch), 

ou seja, no momento em que o sujeito pode, pela ação, exercer o direito contra quem assuma 

situação contrária, já que action nondum nata non praescribitur” (PEREIRA, op. cit., p. 695).

14  PEREIRA, op. cit., p. 698.

15  LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de direito civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 

1962. p. 603.

16  NEVES, Gustavo Kloh Muller. Prescrição e decadência no direito civil. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2006. p. 31.
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extracontratual, que o prazo prescricional apenas se inicia quando o titular da 
pretensão toma ciência do dano.17

A jurisprudência dos tribunais superiores brasileiros já acolheu tal tese 
em alguns precedentes. O Supremo Tribunal Federal (STF) já manifestou 
entendimento de que o prazo prescricional da pretensão indenizatória tem 
início “na data em que os interessados tiveram ciência do ato contra o qual se 
rebelam”.18 E o Superior Tribunal de Justiça (STJ),19 a partir de 1988, já assentou 
que

o surgimento da pretensão ressarcitória não se dá 

necessariamente no momento em que ocorre a lesão 

ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo 

violado obtém plena ciência da violação e toda a sua 

extensão, bem como o responsável pelo ilícito.20

Tal entendimento jurisprudencial consagra a tese de que não é possível 
fluir o prazo prescricional sem inércia do titular do direito violado, e que tal 
inação apenas pode ser presumida com a existência de certeza jurídica acerca 
da violação do direito. O prazo prescricional, portanto, apenas terá fluência a 
partir da ciência inequívoca do ato lesivo e toda a sua extensão, sendo certo que 
a ignorância escusável acerca do ato constitui impedimento fático à prescrição.

17  CASELTA, Daniel Costa. Responsabilidade civil por danos decorrentes da prática de cartel. 

São Paulo: Singular, 2016. p. 199.

18  STF, 2ª T., RE 70.896, Rel. Min. Thompson Flores, j. 24-5-1971.

19  Neste sentido: STJ, 4ª T., REsp 1.354.348/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26-8-2014, 

DJe 16-9-2014; 3ª T., REsp 1.347.715/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25-11-2014, DJe 4-12-

2014; 3ª T., REsp 1.400.778/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 20-2-2014, DJe 30-5-2014; 1ª 

T., REsp 781.898/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º-3-2007, DJ 15-3-2007, p. 270; 1ª T., REsp 1.116.842/

PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 3-9-2009, DJe 14-10-2009.

20  STJ, 3ª T., REsp 1.347.715/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25-11-2014, DJe 4-12-2014.
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Em razão da natureza essencialmente oculta do cartel, por exemplo, 
o titular do direito subjetivo violado, via de regra, não terá plena ciência da 
violação de seu direito ou da extensão dos danos a ele causados no exato 
momento da lesão. A data de celebração de um contrato ou entrega da 
mercadoria em uma transação realizada entre a parte lesada e o integrante do 
cartel, portanto, pode não constituir o termo inicial da prescrição da pretensão 
indenizatória, pois, a rigor, nessa ocasião ela não é exercitável.

Resta também controverso qual seria o evento apto a cientificar o titular 
da lesão ao seu direito, a partir do qual a pretensão poderia ser livremente 
exercida e, portanto, iniciaria a fluência do prazo prescricional. Essa 
controvérsia cinge-se em definir se o prazo tem fluência a partir da prática do 
ilícito, da decisão condenatória do Cade que reconhece a existência do cartel, 
ou em qualquer outro evento anterior apto a cientificar o titular da violação de 
seu direito subjetivo.

A solução de tal controvérsia depende da interpretação do que 
configuraria ciência inequívoca apta a iniciar o decurso do prazo prescricional. 
Com efeito, a lei civil demanda certeza jurídica da violação do direito para que 
se inicie a contagem do prazo prescricional, e a norma do art. 200 do CC (que 
prevê o impedimento à fluência do prazo prescricional na constância de ação 
penal que investigue naquela esfera os fatos que geram a pretensão no juízo 
cível) é o mais notório exemplo dessa exigência legal.

Tomando a certeza jurídica como baliza para definir o momento de início 
da inércia do titular e, consequentemente, da fluência do prazo prescricional, 
há de se concluir que nas hipóteses de ignorância do titular acerca da violação 
de seu direito haverá um impedimento fático à prescrição. Para que que se 
configure a inércia do titular, é necessário que ele disponha de conhecimento 
dos fatos acerca do dano que lhe foi perpetrado.21

21  “Não nos parecer racional admitir-se que a prescrição comece a correr sem que o titular do 

direito violado tenha ciência da violação. Se a prescrição é um castigo à negligência do titular [...], não 

se compreende a prescrição sem a negligência, e a esta, certamente, não se dá quando a inércia do 

titular decorre da ignorância da violação. Nosso Código Civil, a respeito de diversas ações, determina 

expressamente o conhecimento do fato, de que se origina a ação, pelo titular, como ponto inicial da 
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A definição do evento apto a atribuir ou presumir ciência dos danos 
concorrenciais ainda resta controversa e sem definição acertada pelos 
tribunais brasileiros. A corrente que defende que a mera investigação ou busca 
e apreensão realizada pelo Cade seja evento apto a dar pleno conhecimento 
do ato lesivo e seus elementos constitutivos sustenta que a partir da notícia 
de tais eventos o prejudicado já teria elementos para demandar em juízo, 
sobretudo porque o direito de ação previsto no art. 47 da Lei Antitruste 
independe de inquérito ou processo administrativo no Cade.

Por outro lado, a corrente que defende que apenas a decisão do Tribunal 
Administrativo do Cade seria evento apto a deflagrar a contagem do prazo 
prescricional sustenta que o art. 9o, II,22 da lei estabelece ser competência do 
Plenário do Tribunal Administrativo do Cade a decisão sobre a existência de 
infração à ordem econômica e que somente após o Plenário decidir sobre 
a existência da infração é que haveria certeza jurídica sobre a violação do 
direito, não havendo evento apto, portanto, para deflagrar a contagem do 
prazo prescricional.

A referida corrente também defende que exigir que a pretensão 
indenizatória seja exercida antes da decisão do Cade desprestigiaria o 
princípio da presunção de inocência, pois, a rigor, não seria possível atribuir 
certeza jurídica da violação do direito e sua extensão com a mera notícia da 
investigação ou busca e apreensão realizada pelo Cade. O ajuizamento da ação 
antes de uma decisão do Plenário do Tribunal do Cade deveria ser tratado como 
uma faculdade do prejudicado, e não uma obrigação. Do contrário estar-se-ia 
impondo ao litigante o risco e custo processual decorrente da possibilidade 
de, no curso da ação, o Plenário do Tribunal reconhecer que não houve 
infração, o que, além de prejudicar o objeto da lide privada, imporia ao autor 

prescrição. Exercitar a ação, ignorando a violação que lhe dá origem, é racionalmente impossível, e 

antijurídico seria responsabilizar o titular por uma inércia que não lhe pode ser imputada (LEAL, op. 

cit., p. 25).

22  “Art. 9º Compete ao Plenário do Tribunal, dentre outras atribuições previstas nesta Lei: [...] 

II – decidir sobre a existência de infração à ordem econômica e aplicar as penalidades previstas 

em lei; [...]”.



117

COLEÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL - FGV DIREITO SP

da ação o dever de arcar com todos os custos de sua sucumbência. A crítica 
a essa corrente, entretanto, reside no risco de tornar imprescritível a ação, 
pois o Cade pode não investigar determinadas condutas ou, ainda, algumas 
investigações do Cade se referem a condutas que alegadamente duraram por 
anos, enquanto os processos administrativos também terão longa duração. 
A insegurança jurídica de uma imprescritibilidade seria enorme, além de 
contrariar o fundamento de estabilização das relações jurídicas atinente ao 
instituto da prescrição.

A controvérsia não foi pacificada pelo Judiciário brasileiro, sobretudo 
em razão da incipiência de ações de reparação de danos concorrenciais. 
Um projeto de lei em trâmite no Congresso Federal,23 por sua vez, alinhado 
à segunda corrente acima descrita, pretende alterar a Lei Antitruste para 
estabelecer de forma expressa que a vigência do processo administrativo 
do Cade constitui causa de impedimento à fluência do prazo prescricional 
das ações de reparação de danos concorrenciais. Até que o projeto seja 
aprovado ou o Judiciário pacifique essa controvérsia, a prescrição continuará 
a representar um desafio a ser enfrentado pelos litigantes em uma ação de 
reparação de danos concorrenciais.

3. Assimetria de informações

O segundo grande desafio às ações de reparação de danos concorrenciais 
no Brasil diz respeito à capacidade dos prejudicados de produzirem, em juízo, 
as provas necessárias à demonstração da responsabilidade civil dos infratores 
à ordem econômica.24 A responsabilização civil do infrator depende da efetiva 

23  Projeto de Lei do Senado n. 283/2016, de autoria do senador Aécio Neves, atualmente em 

tramitação na Câmara dos Deputados sob o n. 11.275/2018.

24  CORDOVIL, Leonor CORDOVIL, Leonor; CARVALHO, Vinícius Marques de; BAGNOLI, 

Vicente; ANDERS, Eduardo Caminati. Nova Lei de Defesa da Concorrência comentada. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 137-138.
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demonstração da conduta antijurídica, dano e nexo de causalidade entre os 
dois.25 Apenas mediante a efetiva comprovação desses três elementos é que 
se configura a responsabilidade civil e, por consequência, o dever de indenizar.

Pelas regras tradicionais de distribuição do ônus da prova, cabe ao 
autor da ação indenizatória a prova do fato constitutivo de seu direito e ao 
réu a prova de existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 
direito do autor.26 Nesse sentido, a prova dos elementos configuradores da 
responsabilidade civil, a rigor, compete ao autor. No caso de um cartel, por 
exemplo, o ato ilícito consiste no acordo firmado entre competidores no 
sentido de eliminar a concorrência entre eles para, em conjunto, determinarem 
preços e quantidades, dividir mercado ou fraudar certames.27 O dano, por sua 
vez, consiste nos prejuízos materiais e morais decorrentes do ato ilícito.28

Enquanto a demonstração da conduta antijurídica na maior parte 
dos casos tende a seguir as conclusões de fato alcançadas pelo Cade, a 
comprovação do dano individual demanda a produção de uma série de provas 
que não são de livre acesso ao titular do direito individual.

É certo que o Código de Processo Civil (CPC) de 201529 trouxe ao 
ordenamento a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova, 

25  “No caso dos cartéis, tem-se que o ato ilícito é o acordo entre os agentes de mercado, o 

dano é composto pelas alterações sofridas pelo mercado em razão das decisões do cartel e o 

efeito (prejuízo) é o pagamento pelos compradores de valor acima do que normalmente seria 

cobrado pelo bem, além dos demais efeitos relacionados à perda do mercado” (CARVALHO, 

Lívia Cristina Lavandeira Gândara de. Responsabilidade civil concorrencial: elementos de 

responsabilização civil e análise crítica dos problemas enfrentados pelos tribunais brasileiros. 

Revista do IBRAC, v. 19, n. 21, p. 332-350, jan./jul. 2012).

26  CPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor”.

27  CASELTA, op. cit., p. 119.

28  CASELTA, op. cit., p. 141.

29  “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 
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viabilizando ao juiz, por decisão fundamentada, inventar a regra tradicional 
e atribuir o ônus da prova à parte com maior facilidade de obter a prova 
requerida. A aplicação desse novo instituto processual às ações de reparação 
de danos concorrencial ainda prescinde de teste, mas certamente poderá 
ser largamente utilizada, sobretudo para obtenção de provas em poder do 
infrator. Ao autor da ação, contudo, restará o desafio de identificar as provas 
que pretende produzir e conjugar sua dilação probatória com regras de sigilo 
que protegem parte dessas evidências.

O caráter oculto das práticas anticoncorrenciais, o tempo decorrido 
entre o início delas e seu desvelamento público, bem como as regras de 
sigilo de informação no âmbito do processo administrativo do Cade resultam 
em dificuldade na produção de provas do dano sofrido pelos prejudicados 
e/ou acesso às provas produzidas no âmbito do processo administrativo, 
interferindo na defesa dos interesses dos prejudicados no juízo cível. 
Importante que se diga que o Cade não calcula danos ou sobrepreço nos 
processos administrativos em que investiga cartéis. Para a condenação basta 
a comprovação de acordos ou mesmo tentativas, sem a comprovação de 
efeitos. Ou seja, o Cade não demonstra que uma empresa condenada por 
cartel tenha realmente aumentado preços, ou quais os efeitos ocorridos nos 
mercados afetados.

Com efeito, para que a responsabilidade civil concorrencial desempenhe 
de modo satisfatório o seu propósito de ressarcimento dos prejuízos sofridos 

do autor. § 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de 

modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte 

a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2º A decisão prevista no § 

1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja 

impossível ou excessivamente difícil. § 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode 

ocorrer por convenção das partes, salvo quando: I – recair sobre direito indisponível da parte; II 

– tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. § 4º A convenção de que trata 

o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo”.
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e desestímulo à reiteração de infrações, é necessário que as ações de 
indenização se revelem como um instrumento efetivo de responsabilização 
dos infratores.30 Tal efetividade depende do êxito da dilação probatória nas 
referidas ações, de maneira que seja habilitado ao julgador apurar os danos 
reais e efetivos decorrentes da conduta antijurídica e, por consequência, 
impor o dever de reparação.31

Por outro lado, relativamente às sigilosas provas produzidas no âmbito 
de acordo de leniência ou TCCs firmados no processo administrativo do 
Cade, o acesso irrestrito a tais provas pelo prejudicado pode resultar em um 
prejuízo ao public enforcement da Lei Antitruste. Com efeito, enquanto o 
acesso e utilização de tais provas facilitaria a comprovação dos elementos da 
responsabilidade civil, tal possibilidade também tem o condão de aumentar 
os custos da delação e, por consequência, desincentivar a celebração de 
acordos em razão do grau de exposição atribuído ao leniente às ações de 
responsabilidade civil.32

A referida assimetria de informação ainda dificulta que o prejudicado 
possa averiguar a viabilidade de uma eventual demanda, o que acaba servindo 

30  GALVANI, Marina Sampaio. A prova do dano nas ações de responsabilidade civil por ato 

ilícito concorrencial. Revista do IBRAC, v. 21, n. 26, p. 135-154, jul./dez. 2014.

31  Apenas quando se tem provas materiais da infração, como atas de reunião, testemunhos 

de pessoas envolvidas ou documentos assinados, é que se pode fixar com certeza o período 

durante o qual vigorou o cartel; nos demais casos, o aumento dos preços é calculado com 

base nas alterações de mercado que indiquem um comportamento anormal de seus agentes 

ou dos preços, comparando-se esse mercado a ele mesmo em algum período no qual seu 

funcionamento era plenamente competitivo ou a outro mercado similar, não caraterizado, 

utilizado como referência. Cf. MAGGI, Bruno Oliveira. O cartel e seus efeitos no âmbito 

da responsabilidade civil. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 2010. p. 105. Disponível em: http://www.teses.

usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-28012011-140203/. Acesso em: 4 jul. 2018.

32  MACHADO, Luiza Andrade. Programas de leniência e responsabilidade civil concorrencial: 

o conflito entre a preservação dos interesses da leniência e o direito à indenização. Revista de 

Defesa da Concorrência, v. 3, n. 2, p. 117, 2015.
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como medida de desestímulo ao ajuizamento de uma ação de reparação de 
danos.

Alguns precedentes no âmbito de ações de reparação de danos 
concorrenciais já concederam acesso ao prejudicado a provas em poder do 
infrator,33 embora não exista uma jurisprudência pacificada a respeito, o 
que resulta na prolação de decisões díspares, e contribui para um panorama 
de incerteza acerca do êxito de uma estratégia de dilação probatória a ser 
adotada nesse tipo de ação.

Com relação às provas em poder da autoridade antitruste decorrentes 
de acordo de leniência e TCCs, o STJ proferiu recente decisão34 conferindo 
o direito de acesso aos acordos por terceiros prejudicados por infração à 
ordem econômica. O ministro relator salientou que, embora o sigilo inicial 
dos acordos tenha papel crucial no incentivo à colaboração por coautores 
dos cartéis e no sucesso das investigações conduzidas a partir do acordo, tal 
sigilo não pode ser absoluto e deve permanecer coerente com a razão de sua 
existência: resguardar o andamento e sucesso das investigações conduzidas 
pelo Cade.

A decisão é relevante, pois endereça diretamente o conflito de interesses 
entre o dever de resguardar o sigilo das investigações, a atuação do Cade no 
sentido de proteger o programa de leniência e o interesse do prejudicado de 
reduzir a assimetria informacional e ter acesso aos documentos que podem 
ser fundamentais para a comprovação da responsabilidade civil do infrator.

A reação do Cade à decisão foi a edição de uma resolução,35 que, embora 
se diga destinada a fomentar ações de reparação de danos concorrenciais 

33  O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) já determinou a exibição de notas fiscais 

em poder do infrator mesmo após o período de prescrição do crédito tributário decorrente 

das transações relacionadas nas notas cuja exibição foi solicitada, por entender que persistia 

o dever de guarda dos documentos devido ao fato de a ré já estar ciente de investigação para 

apuração do ilícito concorrencial antes do advento da indigitada prescrição tributária (Processo 

n. 0600850-72.2010.8.13.0145).

34  STJ, 3ª T., REsp 1.554.986/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 8-3-2016, DJe 5-4-2016.

35  Resolução n. 21/2018.
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no Brasil, tem como objetivo principal a limitação dos tipos de documentos 
provenientes de acordos de leniência, TCCs e de operações de busca e 
apreensão no âmbito do Cade e que possam ser compartilhados com 
terceiros, bem como o estabelecimento do momento processual em que tal 
compartilhamento poderá ser realizado.

Na visão do Cade elucidada na nota técnica e exposição de motivos 
da resolução, o acesso indiscriminado a esse material colocaria em risco as 
investigações e o próprio programa de leniência. A proteção à confidencialidade 
de tais documentos, portanto, tem como objetivo impedir que o beneficiário 
da leniência ou TCC se encontre em uma posição de desvantagem em um 
potencial litígio civil, quando comparado com os demais coautores da conduta 
que não colaboraram com a autoridade.

Percebe-se, assim, um claro conflito de interesses entre (1) a persecução 
pública das infrações à ordem econômica e a manutenção da estrutura 
de incentivos ao programa de leniência e TCC do Cade (um dos principais 
instrumentos de detecção de infrações) e (2) a exitosa persecução privada 
das mesmas infrações, que depende de uma exitosa comprovação do ilícito 
e danos em juízo. A solução de tal conflito está longe de ser pacificada e 
certamente continuará a ser um desafio para as ações de indenização de danos 
concorrenciais, já que impacta a habilidade do prejudicado de comprovar em 
juízo a existência do ilícito concorrencial e dos danos dele decorrentes.

4. Ausência de incentivos ao ajuizamento de ações

O terceiro grande obstáculo ao ajuizamento de ações de reparação de 
danos decorrentes de cartéis diz respeito à ausência de incentivos para tanto 
no ordenamento jurídico brasileiro, aptos a contornar a incerteza jurídica 
decorrente da controvérsia acerca da prescrição e a assimetria informacional 
existente, que, em última análise, dificulta a comprovação em juízo do direito 
do prejudicado. Tal incerteza pode ainda gerar no prejudicado o receio de que 
o ajuizamento da ação possa resultar em adoção de represálias por parte do 
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cartelista, o que também pode desestimular o ajuizamento, caso não existam 
outros incentivos que fomentem ações dessa natureza.

A persecução privada de cartéis é essencial à efetiva dissuasão da 
infração à ordem econômica, e deve ser devidamente estimulada, pois apenas 
a persecução pública é incapaz de reparar todo o dano causado pelo ilícito. 
O presente tópico apresenta algumas medidas que podem ser adotadas para 
fomentar as ações privadas e disseminar a sua utilização, contornando os 
receios que hoje acabam desvencilhando o prejudicado da possibilidade de 
ingressar com a ação de reparação de danos.

Com efeito, o prejudicado pela prática de um cartel deve estar disposto 
a (i) aguardar por diversos anos até a resolução de seu litígio pelo judiciário, 
(ii) incorrer em elevados custos para patrocínio da causa e comprovação de 
seu direito, e (iii) suportar eventuais represálias comerciais do cartelista, que, 
a rigor, pode continuar a ser seu fornecedor ou parceiro comercial.36

Em um contexto de incipiência de ações de reparação e, por consequência, 
de incipiência de jurisprudência acerca desse tipo de litígio, o grau de incerteza 
e insegurança do prejudicado é ainda mais elevado, o que pode desvencilhá-lo 
do ajuizamento da lide, sobretudo se a percepção de uma represália comercial 
for entendida como mais provável que o recebimento de uma adequada 
indenização.37

Pontue-se, entretanto, que tal receio apenas é justificado em um contexto 
de incipiência de ações e incerteza jurídica acerca do êxito de uma ação de 
reparação de danos. Em caso de um cenário de maior previsibilidade acerca 
do acertamento jurisdicional a ser exercido, é até esperado que o prejudicado 
ingresse em juízo,38 seja por vislumbrar uma oportunidade de recuperar 

36  LOEVINGER, Lee. Private Action-The Strongest Pillar of Antitrust. The Antitrust Bulletin, 

v. 3, p. 170, 1958.

37  BARBER, Richard J. Private Enforcement of the Antitrust Laws: The Robinson--Patman 

Experience. George Washington Law Review, v. 30, p. 200, 1961.

38  LANDES, William M.; POSNER, Richard A. Should Indirect Purchasers Have Standing to 

Sue Under the Antitrust Laws? An Economic Analysis of the Rule of Illinois Brick. The University 

of Chicago Law Review, v. 46, n. 3, p. 614, 1979.
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suas perdas, ou até mesmo por dever fiduciário para com seus acionistas, 
por exemplo. Tal conclusão é um tanto quanto lógica, porém pressupõe a 
existência de incentivos ao ajuizamento de ações de reparação de danos. Nos 
EUA, país de origem dos autores, o ordenamento jurídico prevê uma regra 
básica à reparação de danos de cartéis bem distinta da regra brasileira.39 
A seção 4 do Clayton Act instituiu nos EUA a figura dos treble damages, ao 
prever que a parte prejudicada por infrações à legislação antitruste deverá ser 
restituída pelo triplo dos prejuízos percebidos.

Os treble damages são, indubitavelmente, um importante fator de 
incentivo ao private enforcement de cartéis, sendo indicado como uma das 
principais razões da elevada quantidade de ações de reparação de danos 
de cartéis ajuizadas nos EUA.40 E tamanho é o incentivo que a previsão de 
reparação em triplo gera ao ajuizamento de ações dessa natureza, que parte 
da doutrina norte-americana critica o instituto, por reputar que ele gera a 
proliferação de ações infundadas e, consequentemente, um nível excessivo 
de prevenção.41

Independentemente de gerar ou não overdeterrence atualmente, a 
conclusão a que se chega é que os treble damages são responsáveis pela 
criação de uma cultura de private enforcement nos EUA que, certamente, 
superou o receio de eventuais represálias e confia nas ações de reparação de 
danos como instrumento complementar da política de detecção e prevenção 
de cartéis.

Ao contrário dos EUA, o Brasil não conta com tal incentivo ao ajuizamento 
das ações de reparação. O direito de ação42 é assegurado pelo art. 47 da Lei 
Antitruste, que, entretanto, apenas reflete o direito de petição resguardado 
pela Constituição da República.

39  GABAN, Eduardo Molan. Direito antitruste. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 352.

40  CASELTA, op. cit., p. 80.

41  CASELTA, op. cit., p. 80.

42  FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Lei de proteção da concorrência: comentários à 

legislação antitruste. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 288.
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Não existem na Lei Antitruste, entretanto, medidas de incentivo ao 
ajuizamento de ações de reparação, o que, aliado ao cenário de incerteza 
sobre prazo prescricional e assimetria informacional (conforme abordado 
nos tópicos anteriores), apenas torna menos atraente a utilização de tal 
expediente.

Nesse contexto, é natural que o prejudicado não tenha interesse ou até 
mesmo tenha receio de ajuizar a ação de reparação, pois teme que efetuará 
um dispêndio de recursos sem uma perspectiva certa de ganhos, além de 
correr o risco de sofrer uma represália comercial. Por tal razão, o sistema 
brasileiro necessita de medidas de incentivos que possam alterar essa cultura 
de incipiente persecução privada de cartéis.

Perceba-se que a mudança de cultura não significa um fomento ao 
ajuizamento de ações infundadas e a instalação de uma “indústria da 
indenização”,43 mas uma tutela ao importante mecanismo complementar de 
detecção e prevenção de cartéis.

No presente estudo se vislumbram três alternativas para incentivar o 
ajuizamento das ações de reparação de danos e garantir o pleno exercício 
do direito de ação pelo prejudicado: duas a partir do ordenamento jurídico 
vigente, e uma outra de lege ferenda que se encontra endereçada no Projeto 
de Lei do Senado n. 283/2016.

A primeira proposta de lege lata é a utilização do expediente de 
produção antecipada de provas, conforme redefinido pelo CPC de 2015 e que 
pode ser utilizado independentemente de risco de perecimento de prova. 
Vislumbra-se que o prejudicado, ao ter acesso às provas e à quantificação do 
seu dano, possa tomar uma decisão mais consciente acerca da viabilidade e 
atratividade do ajuizamento de uma demanda dessa natureza.

A segunda proposta de lege lata é a utilização da ação coletiva como 
instrumento apto a proteger a identidade dos indivíduos prejudicados até a 
prolação de uma sentença genérica e início da fase de liquidação de danos 
individuais, o que, em tese, impediria a adoção de represálias durante a fase 
de conhecimento da ação coletiva de reparação de danos.

43  GABAN, op. cit., p. 353.
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Embora útil para ocultar a identidade dos demandantes no início 
do processo, o expediente da ação coletiva, em si, não é suficiente para 
incentivar o ajuizamento da ação de reparação de danos, pois (i) para sua 
utilização é necessária que uma associação com representatividade adequada 
e constituída a mais de um ano aceite ser autora da ação; (ii) ela é incapaz de 
afastar as incertezas judiciais desse tipo de ação; e, (iii) a rigor, ela tem um 
tempo de duração ainda maior que a ação individual, o que significa maior 
dispêndio de recursos com o processo.

A proposta de lege ferenda, por sua vez, tenta estabelecer um sistema de 
restituição em dobro dos danos causados por um cartel, o que, além de servir 
de medida de dissuasão à prática de cartel, pode ser o incentivo necessário 
para que o prejudicado ingresse em juízo e seja, enfim, superada a incipiência 
desse tipo de ação no Brasil.

Inspirado no direito norte-americano, cuja reparação em triplo dos danos 
decorrentes da infração à legislação antitruste criou uma cultura forte de 
litígios privados dessa natureza, o Projeto de Lei n. 283/2016 pretende criar 
um incentivo semelhante no ordenamento jurídico brasileiro.

A exposição de motivos do projeto atribui a instituição do ressarcimento 
em dobro à necessidade de reverter a tendência de incipiência de ações 
de reparação de danos decorrentes de cartéis, gerando um estímulo ao 
prejudicado para o ajuizamento de ação de reparação, e um fator adicional de 
dissuasão decorrente da perspectiva de maior prejuízo ao cartelista em caso 
de detecção da infração.

Inspirada na repetição de indébito já prevista no ordenamento jurídico 
brasileiro, no art. 94044 do CC e no parágrafo único do art. 4245 do Código de 

44  “Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar 

as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no 

primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, 

salvo se houver prescrição”.

45  “Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, 

nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao 
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Defesa do Consumidor (CDC), a previsão do projeto pretende estabelecer 
uma sanção civil ao cartelista que, por má-fé, cobra e recebe quantia indevida 
do prejudicado.

Trata-se de uma medida válida que, de fato, geraria um incentivo ao 
ajuizamento das ações, pois a perspectiva de indenização seria em dobro, o 
que pode fazer compensar a incursão de custos para ajuizamento da lide e 
comprovação do dano em juízo.

Além disso, ao mesmo tempo em que cria o incentivo ao ajuizamento 
da ação, o projeto pretende tutelar o programa de leniência e TCC, isentando 
o signatário da referida sanção civil, após a declaração de cumprimento 
do acordo pelo Cade. Nesse ponto, cumpre destacar uma dificuldade de 
ordem procedimental46 à aplicação do benefício previsto no § 2º. Com 
efeito, aguardar a declaração de cumprimento do acordo poderia gerar uma 
condição suspensiva à possibilidade de cobrança da sanção civil do signatário 
da leniência que não se coaduna com os preceitos de segurança jurídica.

Condicionar o benefício à declaração de cumprimento do acordo cria 
um custo de monitoramento ao prejudicado, além de uma indefinição legal 
que pode comprometer o arbitramento judicial da indenização na esfera civil. 
Com efeito, se o objetivo da concessão do benefício ao signatário de leniência 
ou TCC é garantir a manutenção dos incentivos à colaboração do cartelista 

dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese 

de engano justificável”.

46  “Há aqui uma dificuldade procedimental, pois nenhuma sentença que não contenha 

a dobra do valor da indenização poderá transitar em julgado enquanto o CADE não declarar 

que determinado beneficiário de acordo cumpriu sua obrigação. Esse cumprimento de 

obrigação por vezes demora alguns anos, e aqui tratamos apenas das obrigações financeiras 

e estruturais (estas normalmente consistem em alienação de ativos). Se tivermos obrigações 

comportamentais, de prazos normalmente longos, a situação pode ser ainda pior” (GRINBERG, 

Mauro. Mais e maiores punições para cartéis: polêmico projeto: comentários sobre os artigos 

do PLS n. 283/2016. Jota, 4 ago. 2016. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-anali-

se/artigos/mais-e-maiores-punicoes-para-carteis-polemico-projeto-04082016. Acesso em: 22 

maio 2019).
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com a investigação do Cade, é mais coerente que ele seja isento da sanção 
civil a partir da homologação do acordo.

Apesar da necessidade de alguns reparos, o projeto soa promissor 
no sentido de criar um incentivo apropriado a uma cultura de ajuizamento 
de ações de reparação de danos, além de minimizar o receio de represálias 
comerciais, em consonância com a experiência norte-americana com os treble 
damages.

5. Conclusão

Os obstáculos às ações de indenização de danos concorrenciais abordados 
no presente estudo, quais sejam, (i) prazo prescricional; (ii) assimetria de 
informações e (iii) ausência de incentivos aptos a fomentar o ajuizamento de 
ações de reparação de danos, estão, em grande parte, ligados à incipiência 
do ajuizamento dessas ações no Brasil; e a incipiência do ajuizamento de 
tais ações está, em grande parte, ligada à indefinição jurídica acerca de tais 
desafios. A quebra desse círculo vicioso depende do endereçamento judicial 
claro dessas questões e até mesmo de alterações legislativas que criem 
normas mais claras para a resolução das controvérsias levantadas no âmbito 
dessas ações.

Caso as ações de indenização dessa natureza fossem mais recorrentes no 
Judiciário brasileiro, a incerteza quanto ao termo inicial do prazo prescricional 
de três anos para exercício da pretensão indenizatória provavelmente já estaria 
pacificada por entendimento jurisprudencial. A matéria deverá ser, em algum 
momento, analisada em breve pelo STJ, onde se constatou uma tendência 
de considerar a ciência inequívoca da lesão ao direito como o evento apto a 
iniciar a fluência do prazo prescricional, pois, do contrário, faltaria à espécie o 
elemento da inércia, ou inação culposa, do titular do direito, fundamental (em 
conjunto com o decurso do tempo) para configuração da prescrição.

A criação de uma norma que estabeleça expressamente um óbice legal à 
fluência do prazo prescricional da ação de reparação de danos concorrenciais 
dispondo que tal prazo não fluirá durante a vigência do inquérito ou processo 
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administrativo visa atribuir uma certeza ainda maior à possibilidade do exercício 
do direito de ação para satisfação da pretensão indenizatória pelo prejudicado 
por um ilícito concorrencial. Tal elemento de certeza é fundamental para 
estimular o ajuizamento desse tipo de ação, sobretudo porque, via de regra, 
a percepção do dano não é contemporânea ao ajuizamento da ação, sendo 
fundamental que o exercício da pretensão indenizatória não seja reputado 
prescrito.

Enquanto a definição quanto ao termo inicial do prazo prescricional poderá 
garantir certeza quanto ao exercício da pretensão indenizatória, o acesso aos 
documentos e informações que comprovem o ilícito concorrencial bem como 
os danos deles decorrentes também é essencial para que o prejudicado possa 
verificar a viabilidade e chances reais de êxito de sua demanda. Nesse sentido, 
a criação de normas para tutelar o acesso dos prejudicados aos documentos 
oriundos de investigações no Cade, por sua vez, também visa diminuir essa 
assimetria de informações, necessitando, contudo, de mecanismos que 
mantenham a estrutura de incentivos à colaboração do infrator com as 
investigações da autoridade antitruste.

A criação de medidas de fomento ao ajuizamento de ações de reparação 
de danos poderá, igualmente, endereçar o problema da incipiência de ações, 
incerteza jurídica acerca do seu êxito e receio de adoção de represálias 
comerciais na hipótese de seu ajuizamento. A prática internacional revela que 
em um cenário de maior previsibilidade sobre o acertamento de direito a ser 
oferecido em casos dessa natureza, torna-se até esperado que o prejudicado 
ingresse em juízo para pleitear a reparação dos danos percebidos. Além disso, 
em um contexto em que, por exemplo, uma companhia de capital aberto é a 
prejudicada pelo cartel, seus administradores chegam a ter um dever fiduciário 
com os acionistas de pleitear a reparação de dados, não se justificando a sua 
inércia por prestígio a uma relação comercial.

A criação de incentivos legislativos ao ajuizamento dessas ações, como a 
criação da figura dos double damages, é capaz de cindir com o atual cenário de 
incipiência de ações, o que, além de diminuir o receio de represálias, também 
ajudará a criar um cenário de maior certeza jurídica acerca do êxito de tais 
demandas. E mesmo sem o incentivo do dano em dobro, o expediente da 
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ação coletiva tem se mostrado exitosa medida paliativa para afastar um risco 
inicial de represálias comerciais por parte do réu na ação de reparação de 
danos concorrenciais.

Mediante a reversão do cenário de incerteza jurídica e consequente 
incipiência de ações, o private enforcement brasileiro poderá, no futuro, 
assumir um papel de importância na aplicação da Lei Antitruste. Como 
exposto no presente trabalho, é necessária uma convivência harmoniosa das 
persecuções pública e privada, para que se alcance de forma plena o caráter 
dissuasório da legislação, pois, de maneira isolada, nem a atuação do Cade ou 
apenas o ajuizamento de ações privadas são capazes de coibir condutas ou 
impor punições maiores que a vantagem auferida pelos cartelistas.

A superação dos desafios às ações de indenização de danos concorrenciais, 
portanto, demanda a utilização de mecanismos que incentivem o ajuizamento 
de ações e enderecem a incerteza jurídica que hoje paira sobre questões 
jurídicas fundamentais ao deslinde de tais demandas. Ao mesmo tempo, 
devem ser mantidos os incentivos à exitosa política de persecução de cartéis 
desenvolvida pelo Cade, prestigiando o acordo de leniência e TCCs como 
instrumentos fundamentais à identificação e repreensão de cartéis no Brasil.
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Prefácio ao Artigo 4, “Controle acionário compartilhado 
e solução de impasses: notas sobre o caso da Companhia 
Brasileira de Distribuição (CBD)”

Este artigo de Lara Britto de Almeida Domingues Neves trata do poder 
de controle compartilhado, assunto de extrema relevância na prática negocial 
brasileira para organização do poder econômico. Diferentemente de outros 
estudos relevantes nesse tema, o trabalho apresenta de forma dinâmica o 
compartilhamento do poder e os mecanismos de resolução de impasses.

Revelar a complexidade só foi possível com a utilização da metodologia 
de análise de um único caso e com a escolha de mergulhar nos meandros da 
associação entre a Família Diniz e o Grupo Casino no controle da Companhia 
Brasileira de Distribuição (CBD). Ao entrar nos detalhes dos instrumentos 
contratuais da associação e dos conflitos que ocorreram posteriormente, foi 
possível contrapor os fatos do caso com as posições defendidas na literatura 
nacional.

Os achados da pesquisa abordam tanto aspectos de forma quanto de 
conteúdo no compartilhamento do controle empresarial. Sobre a forma, Lara 
demonstra que não só o acordo de acionistas tem relevância na disciplina do 
controle compartilhado, indicando que pode existir uma rede de contratos 
com objetivos diversos e sobreposições de disposições. Quanto ao conteúdo, 



136

VOLUME 1 - DIREITO DOS NEGÓCIOS 

o trabalho revela um ponto importante e original na literatura brasileira: não 
basta falar em controle compartilhado, é necessário ir além para identificar 
diferentes intensidades na divisão da decisão empresarial. O artigo aponta, 
ainda, que nem sempre é conveniente não prever mecanismos de solução e 
que um contrato pode conter diferentes estratégias considerando situações 
específicas.

Ao final do texto, fica evidente para o leitor a insuficiência de tratar de 
maneira unitária todo e qualquer controle compartilhado e os diferentes 
mecanismos para solução de impasses previstos em um mesmo negócio 
complexo.

Vale muito a pena a leitura!

Viviane Muller Prado
Doutora em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo (USP) e 

graduada em Direito pela Universidade Federal do Paraná (1995). Professora 
da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV DIREITO SP). 
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4. Controle acionário compartilhado e solução de 
impasses: notas sobre o caso da Companhia Brasileira 
de Distribuição (CBD)

Lara Britto de Almeida Domingues Neves1

1. Introdução

A partilha de poder por mais de um sujeito, mesmo em decorrência 
de um acordo informal, é apontada pela literatura jurídica como hipótese 
de compartilhamento de controle societário. Para alcançar a definição dos 
rumos da sociedade, os sujeitos podem eleger critérios, a exemplo da regra 
da maioria e da regra da unanimidade. Como os negócios empresariais 
dependem, dia a dia, da tomada de decisões, ainda que de complexidades 
diversas, a escolha sobre como será a deliberação social é assunto relevante 
na estruturação societária.

1  Mestre em Direito dos Negócios pela Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio 

Vargas (FGV DIREITO SP).
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Entre as possibilidades de estruturas de poder da sociedade (controle), 
é possível que as partes optem por uma organização igualitária (repartição 
de poder nas mesmas bases para todas as partes), seja em decorrência da 
própria composição societária ou estrutura organizacional, seja em razão 
de mecanismos contratuais. Em uma estrutura composta por duas partes 
(50:50), essa opção é potencialmente desafiadora, pois, se o poder de deliberar 
está repartido igualmente entre dois, é necessário que o seu exercício seja 
uníssono. Aposta-se que o consenso entre elas existirá, sob pena de nenhuma 
decisão ser tomada. O trocadilho “deliberar não deliberar é deliberar?”2 
ilustra possíveis entraves nas deliberações sociais, na hipótese de estruturas 
ou acordos que, ao menos potencialmente, exijam das partes consenso na 
tomada de decisão.

Como resposta a esses problemas potenciais (impasses nas deliberações 
sociais), as relações negociais avançaram para antever, contratualmente, 
procedimentos de solução dos entraves – rito a ser adotado pelas partes caso 
estes venham ocorrer no futuro (mecanismos de resolução de impasses).

É nesse contexto que está o objeto deste artigo: nuances do desafio de 
compartilhar o controle a partir de um caso concreto – a relação de poder entre 
o empresário Abilio Diniz (e sua família – Grupo AD3) e o grupo francês Casino 
Guichard Perrachon S.A. (doravante Casino), visando ao compartilhamento 
do controle da Companhia Brasileira de Distribuição –  Grupo Pão de Açúcar 
(CBD – GPA), cujo marco temporal principal é o ano de 2005. Nesse ano, 
embora o Casino já fosse acionista da CBD, as partes negociaram uma relação 
de compartilhamento de controle entre os dois grupos, com a possibilidade 
de, em termo certo (2012), esse controle compartilhado ser reorganizado e 
transferido para o Casino. O caso como um todo, ao tempo em que revelou uma 
prática comum (compartilhamento de controle), fugiu do habitual: recebeu a 

2  BULGARELLI, Waldírio. Deliberar não deliberar é deliberar?. Questões de direito societário. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983. p. 81 e seguintes.

3  O Grupo AD é formado por Abilio Diniz, Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D’Ávila, 

Adriana Falleiros dos Santos Diniz, João Paulo Falleiros dos Santos Diniz, Pedro Paulo Falleiros 

dos Santos Diniz e Península Participações Ltda.
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dedicação da mídia, rendendo boas páginas em noticiários e até uma biografia 
do empresário Abilio Diniz,4 envolveu uma gama de profissionais qualificados e 
teve um desfecho com reflexos em outras grandes companhias nacionais.5

Trata-se de uma repaginação sintética, destaques de alguns aspectos, 
de um estudo de caso realizado como trabalho final para obtenção do título 
de mestre pela Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas 
(FGV DIREITO SP). O trabalho originário revelou com detalhes a estrutura de 
compartilhamento do controle da CBD em 2005, direcionado à identificação 
de formas de resolução de impasses. Ofereceu uma reflexão jurídica a partir 
de uma experiência prática, reconstruída por meio da análise e da descrição 
de documentos6 – a prática como o ponto de partida e o ponto de chegada da 
pesquisa,7 com a oportunidade de exteriorização de certo conhecimento que 
se encontra restrito a alguns profissionais, sobre o que nada, ou muito pouco, 
há na literatura jurídica tradicional.

O caso possibilitou apreender que há muito que investigar nas experiências 
reais de controle compartilhado, que existe um leque de possibilidades que 

4  CORREIA, Cristiane. Abilio: determinado, ambicioso, polêmico. Rio de Janeiro: Primeira 

Pessoa, 2015.

5  O caso envolve cenários com outras companhias com grande atuação nacional, a BRF Foods 

e o Carrefour. Mais adiante, em ambas, Abilio passa a ser acionista e participa da administração.

6  Os documentos para reconstruir a transação foram acessados pelo site que aproxima o GPA 

de seus investidores, o http://www.gpari.com.br. Aqueles não disponíveis nesse site, a exemplo 

do acordo de associação, foram obtidos a partir de pesquisa de Maurício Chavenco, da FGV 

DIREITO SP, a quem muito se agradece. Demais informações decorreram de pesquisas junto a 

matérias jornalísticas e documentos encaminhados pelas partes ao Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica (Cade).

7  Conforme Mário Engler Pinto Jr., o “saber prático, voltado à resolução de problemas 

complexos no campo jurídico, é de caráter tácito e não se encontra devidamente formalizado 

no Brasil. Esse conhecimento é restrito de profissionais mais experientes, que nem sempre 

estão dispostos a divulgá-lo de forma espontânea” (PINTO JR., Mário Engler. Pesquisa jurídica 

no mestrado profissional. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rdgv/v14n1/1808-2432-rd-

gv-14-01-0027.pdf. Acesso em: dez. 2018).
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podem se enquadrar nesse status, sendo necessário identificar em quais 
termos se dá essa partilha. Os resultados da pesquisa abrem espaço para 
avaliar as intensidades de controle, pois a prática demonstra que uma relação 
de compartilhamento pode ser desenhada por um bom número de maneiras 
diversas. Ainda mais, a pesquisa demonstrou que não se pode afirmar 
categoricamente que sempre é necessário antever mecanismos de resolução 
de impasses em estruturas que exigem consenso (também há racionalidade 
na intenção de manter contratos incompletos). Se previstos, é possível a 
personalização do(s) mecanismo(s) por meio de diferentes técnicas dentro de 
um mesmo instrumento contratual (ou em relação ao mesmo negócio).

Neste artigo, a riqueza da pesquisa realizada será exposta em uma síntese 
dos seus aspectos principais, no seguinte iter: (i) uma parte descritiva, com 
a exposição do contexto fático da transação, e da proposta de organização 
de controle compartilhado entre o Grupo AD e o Casino, resumidamente 
concentrada no “acordo de associação” e em “acordo de acionistas” firmado 
entre as partes; (ii) uma parte analítica, com as lições apreendidas, sob 
a perspectiva da forma (como foi feito) e do conteúdo (o que se propôs), 
direcionadas ao que o caso pode ensinar sobre mecanismos de resolução de 
impasses quando a ordem é deliberação em unanimidade. O leitor interessado 
está convidado a conhecer mais sobre o estudo na sua versão integral.

2. Contando uma história: fatos relevantes da transação 
“Grupo Abilio Diniz versus Grupo Casino”

Este tópico dedicar-se-á a oferecer uma visão descritiva 

dos fatos da transação: o contexto da relação entre o 

empresário Abilio Diniz e o Grupo Casino na CBD, e os 

acontecimentos juridicamente relevantes (publicizados) 

para fins de compartilhamento do controle, considerando 

a etapa de relevante aproximação deles – ano de 2005 

(item 2.1). Após, a descrição voltar-se-á aos principais 
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aspectos (transação principal) do arranjo jurídico 

elaborado para formalizar a intenção de um controle 

compartilhado (item 2.2).

2.1. Um relato contextual sobre o caso

22 de junho de 2012 foi uma data marcante: a enxuta mensagem 
divulgada no Twitter pelo empresário Abilio Diniz8 revelava uma etapa de um 
conflito desgastante entre ele (e sua família) e o Grupo Casino9 pelo controle 
da CBD – GPA:10 “Hoje é um dia muito importante. Dia em que demonstro que 
cumpro os contratos e compromissos. Hoje transfiro o controle do GPA”.11

8  Abilio dos Santos Diniz nasceu em São Paulo, em 28 de dezembro de 1936. Filho mais velho 

de Valentim e Lucília, inaugurou com o pai, em 1959, o primeiro supermercado Pão de Açúcar, 

próximo de onde funcionava a doceria do pai. Tornou-se executivo bem-sucedido e líder da CBD 

– nome empresarial do GPA. Por muito tempo, foi presidente executivo, assumindo depois a 

cadeira de presidente do Conselho de Administração. Na vida pública, foi membro do Conselho 

Monetário Nacional (1979-1989). Disponível em: http://abiliodiniz.com.br/trajetoria/biografia/. 

Acesso em: 22 maio 2019.

9  Quem é o Grupo Casino: Casino Guichard Perrachon S.A. é um dos maiores grupos 

varejistas de alimentos de formato variado na França. As bandeiras principais incluem Géant, 

CASINO Supermarché, CASINO Cafétéria, Monoprix, Franprix/Leader Price, bem como lojas 

de conveniência. O grupo Casino está presente em mais de 15 países. Na França, o Casino é o 

principal arquirrival do outro varejista francês, o Carrefour. Na fase que aqui se narra, o grupo 

foi liderado por Jean-Charles Naouri.

10  Quem é CBD: nome empresarial do GPA, a CBD é um dos maiores grupos de varejo de 

alimentos no Brasil. Fundada em 1948 por Valentim Diniz, e posteriormente se tornou uma 

rede de supermercados. Atualmente, possui mais de duas mil lojas no mercado de varejo 

por diferentes bandeiras.

11  BARBOSA, Daniela. Abilio Diniz: vou cumprir o que foi acertado em contrato. Exame, São 

Paulo, jul. 2012. Disponível em: http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/abilio-diniz-vou-

-cumprir-o-que-foi-acertado-em-contrato. Acesso em: 28 fev. 2016.
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Essa transferência de controle dizia respeito ao compromisso previsto no 
acordo de acionistas da holding denominada Wilkers,12 a controladora da CBD. 
O acordo decorreu do pacto firmado entre o Grupo Abilio Diniz e o Casino 
em 2005, quando Casino fez um aporte de 890 milhões de dólares na CBD 
em troca da metade dos votos da holding controladora e 68,8% do capital 
total da mesma holding.13 Na qualidade de acionistas, desenharam a relação 
de controle como fora conveniente em 2005: previram que, em 2012, mais 
precisamente naquele 22 de junho, Casino poderia escolher o presidente do 
Conselho de Administração da Wilkers – e, enquanto Diniz tivesse condições 
físicas/mentais de conduzir a CBD, permaneceria como presidente do 
Conselho da CBD.14 O arranjo foi formatado, portanto – diferentemente da 
primeira relação entre os dois, em 1999, quando Casino passou a deter 20% 
do capital votante da CBD –, para permitir o compartilhamento do controle 
por um tempo e a transferência desse pelo Grupo AD para o francês Casino, o 
que exigiu um novo desenho de controle e gestão da companhia previsto para 
provocar mudanças mais significativas em 2012.

Segundo algumas narrativas,15 com a proximidade da data em que o 
Casino poderia indicar o presidente do Conselho da Wilkers e provocar a 
reorganização do controle dessa holding mediante compra de 1 ação da 
Wilkers ao custo de 1 real – o 22 de junho de 2012 –, Abilio Diniz, supostamente 
inconformado com o pacto anterior, orquestra uma transação (fusão) com o 
concorrente Carrefour, com a participação do banco BTG Pactual e de um 

12  Quem é a Wilkers: empresa com característica de holding, constituída com objetivo único 

de organizar o controle da CBD. É titular de ações da CBD (propósito específico) e do controle 

desta.

13  Fato relevante divulgado pela CBD em 4 de maio de 2005.

14  CORREIA, Cristiane. Abilio: determinado, ambicioso, polêmico. Rio de Janeiro: 

Primeira Pessoa, 2015. Previsão no acordo de acionistas da Wilkers, Cláusula 5.1.3.4.3(b).

15  PARGENDLER, Mariana. Governing State Capitalism: The Case of Brazil. Oxford University 

Press (Forthcoming), FGV DIREITO SP Research Paper Series, n. 112, dec. 2014. Disponível em: 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2493402. Acesso em: 22 maio 2019; 

CORREIA, op. cit.
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braço de participação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) – o BNDES Participações S.A. (BNDESPar). Essa transação 
diluiria a participação do Casino no grupo CBD e, dessa forma, um novo cenário 
se instauraria em contraponto àqueloutro formalizado nos acordos de 2005.

Há algumas versões sobre esses fatos, de todos os envolvidos. Conjecturas 
à parte, de fato, no ano de 2011, Diniz inicia negociações com o principal 
arquirrival do Casino,16 e essa tentativa de operação, frustrada, é o estopim para 
significativos embaraços com o grupo francês.17 Em clima de conflito, em março 
de 201218 o Casino envia notificação ao Grupo de Abilio Diniz formalizando que 
exercerá o seu direito de nomear, a partir de 22 de junho de 2012, o Presidente 
do Conselho de Administração da Wilkers (Jean-Charles Naouri), além dos 
conselheiros de administração, conforme acordo – e assim é feito. O Casino 
tornou-se, ainda, o maior acionista com direito de voto na Wilkers, por meio 
do exercício de opção de compra de uma ação como forma de reorganização 
do controle – e, assim, deu-se a transferência anunciada do controle.19 Os 
compromissos firmados previam a transferência do controle da Wilkers, mas 
mantinham Abilio Diniz na presidência do Conselho de Administração da CBD 
até quando detivesse condições físicas e mentais para conduzi-la.

16  Fato relevante divulgado pela CBD em 28 de junho de 2011.

17  O acontecimento crucial se deu em 22 de maio de 2012, quando o jornal francês Le Journal 

di Dimanche revelou que a CBD negociava com o francês Carrefour, à revelia do Casino. Em 25 de 

maio de 2015, a CBD divulga fato relevante, a pedido do grupo Casino, para dar conhecimento 

público de que o Casino informa ter tomado conhecimento de tais acertos pela mídia, sem 

autorização sua.

18  Previsão no item 5.1.2.4 (b) do Acordo de Acionistas da Wilkers.

19  A transferência efetiva do controle transborda a aquisição da referida ação. Significou, 

propriamente, o desequilíbrio no compartilhamento igualitário do controle previsto no acordo 

de acionistas da Wilkers, que foi desenhado de modo bastante paritário entre os dois grupos 

(Grupo AD e Casino). Por exemplo, cada um detinha o direito de indicar o mesmo número 

de Conselhos para o Conselho de Administração, as decisões deveriam ser tomadas por 

unanimidade, etc., o que ficaria completamente remodelado.
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Em uma coexistência ruidosa, e com uma série de conflitos levados à 
decisão da Câmara de Comércio Internacional (CCI) pelos dois lados,20 assim as 
partes convivem até setembro de 2013, quando, na iminência da arbitragem,21 
alcançam um acordo que define a renúncia de Abilio Diniz do Conselho 
de Administração da CBD e a celebração de um instrumento de troca de 
participações acionárias por meio do qual o grupo Casino, em conjunto com 
sua acionista controladora Rallye, passa a ser titular da totalidade do capital 
social da Wilkers, controladora da CBD, e de significativas ações preferenciais 
da CBD, entre outros aspectos.22 Para o Grupo Abilio Diniz, a transação 

20  Os dois lados levaram alguns requerimentos de instauração de procedimento arbitral à 

CCI. Por conta da confidencialidade do procedimento arbitral, os comunicados ao mercado não 

divulgam detalhadamente o objeto preciso de cada pedido. Em geral, limitam-se a declarar 

finalidade de assegurar que se cumpra o Acordo de Acionistas da Wilkers, e forçar a parte 

adversa a se abster de violar direitos e obrigações.

21  Segundo narra Correia (2015), no procedimento de arbitragem seriam sabatinados (cross 

examination) Abilio Diniz e Ana Maria Diniz, além de Jean-Charles Naouri, pelo Casino.

22  Em correspondência subscrita conjuntamente, as partes informaram à CBD e ao mercado 

que firmaram “Instrumento Privado de Transação e Renúncia de Direitos”, transacionando 

sobre toda e qualquer disputa no Brasil, notadamente em relação a Wilkers e à CBD, e pondo 

fim aos procedimentos arbitrais protocolados na CCI. Tal transação estabeleceu: (i) Permuta 

de participação acionária: o grupo Casino troca ações preferenciais da CBD que detém por 

ações ordinárias da Wilkers, de titularidade do Grupo AD; (ii) Rescisão dos acordos: todos os 

acordos firmados pelos dois grupos, sejam acordos de acionistas, e contrato de opção de 

venda de ações são rescindidos; (iii) Renúncia dos Conselheiros: Abilio Diniz e conselheiros 

indicados por seu grupo no Conselho de Administração da CBD e nos comitês especiais da CBD 

renunciavam aos cargos, colocando o Grupo AD com direitos equivalentes aos concedidos 

aos acionistas de qualquer companhia pela Lei n. 6404/1976; (iv) Cláusula de não competição 

prevista no acordo de acionistas da Wilkers é tornada sem efeitos; (v) Operação imobiliária: 

o instrumento de transação não modifica nenhum aspecto da operação imobiliária firmada 

em 2005 (por meio da qual 60 imóveis da CBD foram transferidos para o Grupo AD, firmando 

contratos de locação). Operação também aprovada pelo Cade sem restrições (Processo 

n. 08700.008256/2013-02).
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acarretou a sua retirada do grupo de controle da CBD, passando a ser detentor 
de ações preferenciais sem direito de voto.23

A história de Abilio Diniz, a partir do acordo celebrado em setembro de 
2013, passa a contar com capítulos novos, na Brasil Foods S.A. e no Carrefour 
– sim, ele passou a adquirir mais ações dessa companhia e um assento no 
Conselho de Administração. A sua relação com a CBD permanece na qualidade 
de detentor de determinadas ações e de locador de uma gama de imóveis nos 
quais a companhia exerce a sua atividade – fruto também do acordo de 2005. 
A liderança na companhia fica na história do filho mais velho do Sr. Valentim 
Diniz, que lá nos idos dos anos de 1948 resolveu deixar Portugal e aventurar-se 
no Brasil com uma singela panificadora, que se tornou o gigante GPA.

Figura 1 – Linha do tempo pontuando os principais fatos contextuais do caso

Fonte: elaboração própria.

23  Até esse acordo, vários conflitos tangentes surgiram entre as partes. Diniz adquire ações 

da Brasil Foods S.A. (BRF), empresa fornecedora da CBD, e alguns arranjos são estruturados 

para colocá-lo na qualidade de presidente do Conselho de Administração da BRF. O episódio 

enfurece o Casino, que aproveita a circunstância para pedir a renúncia de Abilio Diniz do 

Conselho de Administração da CBD, alegando conflito de interesses – o que foi mais um capítulo 

do litígio submetido à arbitragem.
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2.2. Principais aspectos do arranjo jurídico de compartilhamento 
de controle

Embora os anos de 2011 a 2013 tenham sido midiáticos na história da 
CBD – jornais e revistas acompanhavam o conflito entre Abilio Diniz e Casino 
como um romance de suspense –, foi em 2005 que se assistiu ao grande passo 
de aproximação dos dois atores –, e é o ano de 2005 que pode revelar alguns 
detalhes sobre a maneira como a pretensão de compartilhamento de controle foi 
estruturada.

A ampliação da participação do grupo Casino na CBD ficou formalizada 
pelo contrato nomeado “acordo de associação”, subscrito pelos interessados 
(Grupo AD, o Casino e, como interveniente-anuente, a CBD), em 3 de maio 
de 2005. Linhas gerais, as partes divulgaram que o objetivo da associação 
era a continuação do compartilhamento do controle da CBD – utilizaram o 
termo “continuação” no fato relevante24 – e explicitaram genericamente 
que pactuariam a governança da companhia e da holding que passaria a 
controlá-lo.

Em uma visão macro da arquitetura contratual, esse acordo de 
associação materializou, em última instância, o redimensionamento da 
titularidade das ações ordinárias da CBD entre os dois grupos (compra e 
venda) e, em paralelo – a fim de possibilitar o desenho de compartilhamento 
(e transferência) de controle –, disparou, de forma condicionada à compra e 
venda, a subscrição, após as aprovações necessárias, de outros contratos com 
objetivos específicos:25 em destaque, acordos de acionistas (da CBD e da holding 

24  Casino, em nota própria em 4 de maio de 2005, divulga a operação anunciando que deixa 

a qualidade de acionista minoritário e passa a ter o controle conjunto do maior grupo varejista 

de alimentos no Brasil. Disponível em: http://www.gpari.com.br/arquivos/GPA_CM_20050504_

port.pdf. Acesso em: 22 maio 2019.

25  Contratos anexos ao acordo de associação: (i) opção de venda, sob condição, pelo Gru-

po AD ao Casino, de ações da empresa holding; (ii) opção de compra pelo Casino de ações 

ordinárias do CBD de membros família do Grupo AD; (iii) acordo de acionistas da empresa 

holding; (iv) acordo de acionistas da CBD, firmado entre Grupo AD, Casino e a empresa holding; 
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que passaria a controlá-la), que detalharam o modo de compartilhamento 
de controle a partir de então, com a possibilidade (a partir de 2012) de uma 
“reorganização de controle”.

Assim, a estratégia considerou uma organização por meio de uma 
holding – à época, essa holding era a Vieri;26 tempos depois (2006), esse papel 
passa a ser da Wilkers. A operação foi apresentada como o compartilhamento 
do controle em razão de o Casino passar a deter 50% dos direitos de voto e 
68,8% do capital da citada empresa holding controladora da CBD, que, por sua 
vez, possuiria 28,8% do capital social e 65,6% dos direitos de voto da CBD.27 O 
acordo de acionistas da Wilkers previu que, em 2012, caso o Casino indicasse o 
Presidente do Conselho de Administração da Wilkers sem se tornar titular de 
mais de 50% das ações ordinárias dessa holding, teria ele o direito de comprar 
por R$ 1,00 – e a obrigação do Grupo AD de vender – uma ação ordinária da 
Wilkers: esta era a opção de compra para reorganização de controle.28

Algum detalhamento relevante da transação será apresentado nos 
subitens a seguir.29

2.2.1. Uma visão macro da transação principal (acordo de 
associação)

O acordo de associação reportou a organização por meio da holding, que 
detinha como únicos acionistas o Grupo AD e o Casino, e ela era titular, na 

(v) instrumento de usufruto das ações que as partes detinham da CBD em benefício da holding.

26  A Vieri Participações S.A. é o primeiro veículo utilizado para o compartilhamento do controle da 

CBD. Em 2006, é incorporada pela CBD, em uma estrutura viabilizada para proporcionar a amortização 

de ágio decorrente da transação, e a Wilkers Participações S.A. assume o papel de controladora.

27  Fato relevante divulgado pela CBD em 4 de maio de 2005.

28  Acordo de Acionistas da Wilkers, item 9.2.

29  O trabalho original detalha todas as informações apresentadas, que aqui foram 

repaginadas, para o objetivo deste artigo, de maneira bastante sintética. O leitor interessado 

poderá recorrer ao detalhamento referido.
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data de fechamento da associação, de mais de 50% de capital com direito de 
voto da CBD. O Casino, com ações ordinárias da empresa holding, titularizava 
indiretamente o controle da CBD; em contrapartida à propriedade das ações 
ordinárias, pagaria o preço ao Grupo AD, acordado da seguinte forma:30 (i) 200 
milhões de dólares americanos em dinheiro, até a data de fechamento da 
operação; (ii) cerca de 1 bilhão de reais a ser entregue pela Casino à CBD em 
nome e por conta do Grupo AD como parte do pagamento dos imóveis da 
CBD que passariam à titularidade do Grupo AD; (iii) 12 bilhões e 500 milhões 
em ações preferenciais emitidas e em circulação na CBD.

Considerando que, de um lado, havia transferência de ações e, de outro, 
pagamento de preço em imóveis de terceiros (CBD) e ações preferenciais 
(cujos valores não são estáticos), a arquitetura do acordo também previu 
como operacionalizar essa estrutura. Ou seja: (i) de qual maneira a holding 
passaria a deter as ações de CBD;31 (ii) de qual maneira os imóveis seriam 
transferidos de titularidade da CBD para o Grupo AD;32 (iii) como equacionar 
o preço, considerando parte dele realizado em ações preferenciais.33 Em 
paralelo, e ainda noticiada como “parte da transação principal”, as partes se 
obrigavam a, na data de fechamento, celebrar contratos cujos termos das 
minutas já estavam preestabelecidos na assinatura do acordo de associação, 
como anexos.34

De maneira simplificada, a transação principal, assim denominada 
no documento que envolve a contrapartida descrita e a subscrição de 
determinados contratos que conferem direitos, pode ser graficamente 
representada conforme a Figura 2, a seguir:35

30  Item 3.1 do acordo de associação.

31  Item 2.1, letras a até e do acordo de associação.

32  Item 2.2 (e) do acordo de associação.

33  Capítulo IV do acordo de associação.

34  Item 2.2 do acordo de associação. Os contratos já foram citados em nota de rodapé, infra.

35  Itens 2.1 (objeto) e 3.1 (transação principal e preço) do acordo de associação.
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Figura 2 – Acordo de associação: transação principal

Fonte: elaboração própria.

Por fim, diante de todos os respingos jurídicos na CBD – que era o 
ponto de partida e de chegada e de interesse de toda a estrutura –, as partes 
comprometiam-se, ainda, a fazer que a CBD realizasse Assembleia Geral36 
para (i) aprovar a reforma do Estatuto da CBD, adequando-o aos termos do 
acordo de associação da empresa holding, já anexando minuta do Estatuto 
após modificações que deveriam ser aprovadas; e (ii) aprovar transferência 
dos bens imóveis (listados nos anexos) que fizeram parte do preço do negócio 
– e a sua locação pela CBD.

2.2.2. O pacto sobre a governança coorporativa (estrutura de 
controle)

O modo de exercício do controle vem materializado nos novos pactos de 
acordo de acionistas (da CBD e, sobretudo, da Wilkers), ofertando, em linhas 

36  Item 2.2 (e) do acordo de associação. Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de 

junho de 2005. Disponível em: http://www.gpari.com.br/arquivos/GPA_AGE_20050622_port.

pdf. Acesso em: 22 maio 2019.
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gerais, uma representação equânime37 nos conselhos da holding e da CBD: o 
conselho da CBD passa a ser composto por cinco representantes do Casino, 
cinco representantes do Grupo AD e até quatro conselheiros independentes, 
nomeados conjuntamente pelos dois grupos.

Abilio Diniz seria reeleito Presidente do Conselho de Administração da 
CBD38 e nomeado Presidente do mesmo Conselho da empresa holding. Ficava, 
ainda, responsável pela “supervisão geral da administração” e detentor de 
voto de qualidade (desempate) em relação às decisões referentes ao curso 
normal dos negócios da CBD39 – as decisões gerenciais importantes exigem 
unanimidade. A partir de então, implantariam um rodízio quanto ao direito 
de indicar o Presidente do Conselho de Administração da CBD entre os dois 
grupos.40

No oitavo ano (2012), o grupo Casino teria o direito de indicar o 
Presidente do Conselho de Administração da holding controladora.41 Nesse 
caso, a indicação dispararia outros direitos: reorganização do controle 
conjunto, a partir da opção de compra de uma ação do Grupo AD pelo Casino, 
de modo a implementar uma alteração no equilíbrio acionário da holding e, 

37  Estrutura replicada no acordo de acionistas da Wilkers, itens 5.1.3.2 e 5.1.3.3.

38  Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de junho de 2005. Disponível em: 

http://www.gpari.com.br/arquivos/GPA_AGE_20050622_port.pdf. Acesso em: 22 maio 2019.

39  Item 5.1.3.6 do acordo de acionistas da Wilkers.

40  O marco temporal seria a partir do oitavo ano de implantação da associação, alternando-se 

a indicação a cada três anos. Embora fosse uma previsão de rodízio, enquanto Abilio Diniz 

tivesse condições físicas e mentais e apresentasse bom desempenho para a Companhia, o 

Casino, apesar de deter o direito de nomear, estaria vinculado a nomeá-lo. Previsão no Item 

5.1.3.4. O Casino se comprometeu, para a primeira nomeação (item 5.1.3.4.3), a votar no sentido 

de Abilio Diniz ser nomeado o Chairman do Conselho de Administração ou nomear um de seus 

herdeiros, desde que mantivesse bom histórico de desempenho. Além disso, comprometeu-se 

a manter AD na condição de Chairman para os mandatos subsequentes cujo direito de indicação 

fosse dele, enquanto AD estivesse apto em termos físicos e mentais e a CBD mantivesse bom 

histórico de desempenho (item 5.1.3.4.3 [b]).

41  Item 5.1.2.4 (b) do Acordo de Acionistas da Wilkers.
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assim, também do CBD, além da nomeação de Conselheiros para Conselho de 
Administração da CBD42. Nesse contexto, Abilio manter-se-ia na Presidência 
do Conselho de Administração da CBD, reservando o seu voto de qualidade, 
e essa condição perduraria até que detivesse participação relevante na CBD e 
capacidade operacional bem avaliada.43

Da narrativa aqui proposta, é possível constatar que o primeiro 
instrumento formal para a citada organização foi o pormenorizado acordo 
de associação, que foi circundado por outros instrumentos “satélites”. Esse 
contrato centralizou as disposições concernentes a compra e venda das ações 
ordinárias do Grupo AD pelo Casino, mas não só: evidenciou que, mais do 
que compra e venda, o projeto visava divisão de poder. Objetivamente, uma 
repaginação nos centros decisórios da CBD, agora com decisões em consenso 
dos dois grupos. Os acordos de acionistas, sobretudo o da holding, aparecem 
como o arranjo de formalização dessa repactuação de poder.

3. O que o caso ensina: notas sobre a forma e sobre o 
conteúdo

Neste tópico propõe-se revelar reflexões pontuais44 sobre a experiência 
de compartilhamento do controle a partir do caso em estudo. A análise inicia-se 
com uma abordagem topográfica: como o objetivo de compartilhamento de 
controle foi transformado em documentos jurídicos (o que esse caso pode 
ensinar quando o assunto é como estruturar o compartilhamento de controle?) 
– item 3.1. Em seguida, objetiva-se uma análise conteudista (item 3.2): como 
foi desenhado o conteúdo do compartilhamento de controle, quais as marcas 
próprias do caso que permitem admitir tratar-se de controle compartilhado, 

42  Item 9.3 (E) do Acordo de Acionistas da Wilkers.

43  Item 5.1.3.4.3 do Acordo de Acionistas da Wilkers.

44  Dada a complexidade do caso e os limites deste artigo, as reflexões são apontadas de 

maneira pontual. O leitor interessado poderá recorrer ao trabalho original.
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com uma direção: as lições do caso quando, dada a exigência de unanimidade 
para deliberação entre dois grupos, não se alcança a pretendida unanimidade. 
Compartilhar em consenso imprime desafios e, portanto, pode ser sensato 
prever mecanismos de resolução de impasse nas deliberações.

3.1. A topografia45 do compartilhamento do controle (lições 
sobre a forma)

Os itens antecedentes evidenciaram que a relação negocial entre o Grupo 
AD e o Casino, em 2005, objetivou uma operação de compra e venda (coisa 
versus preço46) com alguma complexidade a mais: o vendedor permanece 
no negócio e o comprador adquire mais do que patrimônio (“direitos 
patrimoniais”) e direito de voto pura e simplesmente (“direitos políticos”) – 
o objetivo da aquisição é a oportunidade de compartilhamento do controle47 
(com, posteriormente, a possibilidade de reorganização deste). Desse recorte 
fático, constata-se o objetivo principal negocial das partes de negociar o poder.48

45  Topografia, em definição técnica, é descrita como a “arte de representar no papel a 

configuração de um terreno com todos os acidentes que tem à superfície”. Cabe-lhe, também, 

a definição de “descrição anatômica”, assim compreendida como “arte de dissecar as partes 

dos corpos organizados para lhes estudar a estrutura”. Definições apresentadas no Dicionário 

Priberam da Língua Portuguesa (DPLP), disponíveis em: http://www.priberam.pt/dlpo/topo-

grafia e https://priberam.pt/dlpo/anatomia.

46  Art. 481 do CC.

47  O controle é, por si só, um valor, que seguramente se agrega ao preço de aquisição. Vide 

TAVARES, José Edwaldo Borba. Direito societário. 13 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. Vide, 

também, CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas: artigos 75 a 137. 

6. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

48  Sobre poder de controle, Fábio Konder Comparato e Calixto Salomão Filho (O poder 

de controle da sociedade anônima. Rio de Janeiro: Forense, 2014) realizam o exercício de 

caracterização. A ideia de “controle” aparece definida como “prerrogativa possuída pelo 

titular de um poder superior de impor suas decisões sobre o titular de um poder inferior”. Nas 



153

COLEÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL - FGV DIREITO SP

Em um recorte simplificado desse caso, topograficamente a pretensão 
do compartilhamento do controle foi documentada no acordo de associação, 
utilizando como instrumento de implementação do compartilhamento o 
acordo de acionistas da Vieri (posteriormente, Wilkers). O papel de cada um 
deles para a organização da estrutura de compartilhamento do controle 
pode ser particularizado: o acordo de acionistas da Vieri, firmado pelo 
prazo de 40 anos,49 pereniza – durante esse lapso temporal – a relação de 
compartilhamento e dispõe sobre a hipótese de reorganização do controle, 
que nasce do acordo de associação – documento que perde relevância após a 
sua implementação.

Há um “diálogo” entre esses dois documentos eleitos para organizar a 
estrutura jurídica da relação de compartilhamento. O acordo de associação 
teve o papel primordial de vincular o compromisso de compra e venda das 
ações, de modo a igualar (50-50) a titularidade sobre o número de ações 
ordinárias da holding que exerceria o controle indireto da CBD.50 O acordo de 

sociedades anônimas, o controle vincula-se ao “poder que se exerce indiretamente entre 

os sócios, através dos órgãos impostos pela lei”. Dentro da estrutura institucionalizada, os 

autores destacam o papel de legitimação de atos que a assembleia geral assume, uma vez 

que, na realidade, as decisões da assembleia são de fato tomadas pelo controlador, e “o 

controle manifesta-se através dos poderes decisórios da assembleia de acionistas como 

necessária legitimação do seu exercício”. Alcançam, assim, a conclusão de que, dentro da 

estrutura orgânica, se fala em controle no sentido de dominação, “um poder que transcende 

as prerrogativas legais da própria assembleia”, e, assim, com certo cuidado, aproxima-se 

do conceito de soberania.

49  Item 18.01 do acordo de acionistas da Vieri.

50  Para viabilizar a ocorrência prática da pretensão, o documento assume outras três funções 

naturalmente decorrentes da primordial: (i) a primeira, de detalhamento sobre como se 

executariam as transferências das ações e o pagamento do preço; (ii) a segunda, de vinculação 

das partes, em contratos apartados do acordo de associação, sobre como a relação de 

compartilhamento de controle seria realizada – contratos anexos; (iii) a terceira, de conferência 

de segurança jurídica à transação, mediante previsões de declarações e garantias, cláusulas de 

indenização, condições de fechamento, etc.
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acionistas da holding, por sua vez, implementa, é dizer, organiza a relação de 
compartilhamento, indicando quais as estruturas que implicam submeter as 
partes a um controle compartilhado e a como resolver impasses decorrentes 
dessa divisão igualitária.51

No documento, o “acordo de associação” é traduzido para a língua 
inglesa como joint venture agreement, no modo como é de fato usualmente 
referido na prática jurídica. Não é um tema de dedicação acadêmica – vide 
escassez de literatura nacional sobre o assunto –, e, como contrato atípico, que 
se desenvolve na praxe jurídica, é alvo de variações e múltiplas adaptações. A 
ideia genérica de formatação de um centro de colaboração para conjugação 
de esforços e recursos com vistas a exercer uma função empresarial (gênese da 
joint venture)52 guarda relação com a intenção das partes em dividir o poder.53 
Entre o Grupo AD e Casino, havia a proposta de comunhão de meios e riscos, 

51  Há outras matérias dispostas do acordo de acionistas como restrições a transferências de ações, e 

direito de preferência para adquiri-las. Este é o destaque que interessa ao objeto deste artigo.

52  Definição de LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões. A Lei das S/A. Rio de 

Janeiro: Renovar, 1995. v. 1: “contrato de sociedade entre dois empresários, que se obrigam 

a conjugar esforços e recursos com o fim de exercer em conjunto a função empresarial em 

determinado empreendimento econômico, ou empresa”.

53  Eduardo Spinola e Castro (Acordo de acionistas celebrado no âmbito de sociedade holding, 

joint venture ou sociedade de comando de grupo de sociedades – sua necessária extensão 

às sociedades controladas ou operacionais. In: CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de; MOURA 

AZEVEDO, Luiz André N. de (coord.). Poder de controle e outros temas de direito societário 

e mercado de capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 8) apresenta alguns elementos 

teóricos caracterizadores de joint ventures, que se encontram espelhados no caso em estudo: 

(i) o controle comum – nenhum dos participantes exerce isoladamente o controle, sendo ele 

compartilhado entre os co-ventures; (ii) o compartilhamento não enseja necessariamente 

participação igualitária no capital da sociedade comum – ressalta-se controle e propriedade 

como elementos distintos –, podendo ser atribuído a eventual minoritário, por exemplo, o direito 

de veto para certas deliberações; (iii) a estruturação se faz, em geral, a partir de um acordo de 

base, ao qual se aliam acordos secundários (acordos-satélites); (iv) a formatação pode dar-se 

por um veículo societário (incorporated joint venture), hipótese em que são corporificadas em 
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mediante o acesso igualitário à tomada de decisões, a partir da predisposição 
do majoritário em vender um bloco de ações54 sem perder o controle, 
assegurando expressivas vantagens políticas a fim de que o adquirente se 
interesse pela aquisição.55

Dada a experiência do caso, vamos a algumas anotações reflexivas.

(i) A implementação do compartilhamento via acordo de 
acionistas

Onde lançar conteúdo de compartilhamento de controle? O formato de 
acordo de acionistas é, de certo modo, um óbvio formato, sobretudo após a 
previsão legal expressa do poder de controle como matéria típica de acordo 
de acionistas (art. 118 da Lei n. 6.404/1976).56 No caso, conta favorável a esse 
desenho, ainda, o fato de o compartilhamento decorrer de uma estrutura 
de joint venture em formato societário; na prática, facilmente associada à 

sociedade, ou simplesmente repousam em um contrato (non-equity joint ventures), a exemplo 

de consórcios.

54  LAMY FILHO; PEDREIRA, 1995, op. cit., p. 424.

55  Para a estrutura de compartilhamento de forma igualitária (lapso temporal 2005-2012), 

o acordo de associação previu justamente uma participação igualitária (50:50) na holding 

controladora da CBD (uma joint venture igualitária); para o segundo lapso temporal (marco da 

reorganização do controle), a formatação igualitária se desfez pela opção de compra de uma 

ação, mas o minoritário da holding (Grupo AD) prossegue com alguns direitos de veto (joint 

venture não igualitária). Nessa concepção – na ideia de que propriedade e controle não são 

absolutamente identificados – é questionável a atribuição de natureza de efetiva transferência 

de controle ao fato descrito em 2012 (reorganização do controle), na medida em que o Grupo 

AD prosseguiu com alguma intensidade sobre as decisões da sociedade.

56  Vide sobre esse assunto o comentário de EIZIRIK, Nelson. Acordo de acionistas – 

arquivamento na sede social – vinculação dos administradores de sociedade controlada. 

Revista de Direito Mercantil, São Paulo, ano XLII, n. 129, jan./mar. 2003, catalogando os acordos 

de controle como acordo de voto em bloco.
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composição com acordo de acionistas.57 Considere-se, ainda, o eloquente 
benefício de o acordo de acionistas poder tornar-se facilmente eficaz perante 
a companhia,58 com o seu arquivamento na sede social.

No entanto, considerando algumas hipóteses práticas – a exemplo 
da formação de joint ventures não societárias (meramente contratuais) –, 
ganha relevo perquirir a possibilidade de dispor sobre a matéria em outros 
instrumentos jurídicos. Poderiam as partes terem previsto toda a matéria 
de compartilhamento em outros documentos, como no próprio acordo de 
associação? Há validação da legislação brasileira para formatação de contratos 
atípicos,59 o que dá respaldo para tanto. E ainda há outros elementos que 
dão suporte a essa pretensão, como a concepção de controle como poder de 
fato – o uso efetivo da posição de domínio60 (art. 116 da Lei n. 6.404/1976).

57  Modesto Carvalhosa, em estudo datado de 1997, traz uma passagem indicando o uso 

histórico de acordos de acionistas junto a formações de joint ventures: “também nas joint 

ventures entre companhias nacionais e estrangeiras era comum a celebração de acordos [de 

acionistas], especialmente disciplinando a participação no poder decisório e o direito de veto 

dos convenentes” (CARVALHOSA, Modesto. Acordo de acionistas. Revista de Direito Mercantil, 

São Paulo, ano XXXVI, n. 106, p. 20-24, abr./jun. 1997).

58  Art. 118, §§ 8º e 9º, da Lei n. 6.404/1976.

59  Art. 425 do CC.

60  LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Notas sobre o poder de controle compartilhado. 

Revista de Direito Empresarial: ReDE, v. 1, n. 0, nov./dez. 2013: “Lembre-se que o controle 

da sociedade anônima constitui um poder de fato, não um poder jurídico, que o acionista 

controlador só o detém enquanto for titular de direitos de voto em número suficiente para 

obter a maioria nas deliberações assembleares. Ou seja, o acionista controlador não é sujeito 

ativo do poder de controle, decorrendo o exercício desse poder de uma circunstância fática, 

motivo pelo qual lícito é admitir a existência de controlador quanto os acionistas votarem 

em conjunto, expressando, de maneira permanente, a mesma vontade, sendo considerados 

integrantes do bloco de controle, ainda que não haja pactuado entre si um instrumento 

jurídico que materialize esse acordo de vontade”. O autor ressalta ainda que Fábio Comparato 

(Direito empresarial. São Paulo: Saraiva, 1990. p. 64) nomeia essa hipótese “acordo de voto 

tácito”.
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Outras razões podem ser pressupostas para justificar a escolha dessa 
repartição de matérias entre o acordo de associação e o acordo de acionistas: 
(i) As partes do acordo de associação e do acordo de acionistas não são 
totalmente coincidentes, embora façam parte do mesmo grupo econômico.61 
Toda a transação é efetivada considerando a ideia de grupos (Grupo AD e 
Casino), mas a titularidade de ações da CBD, via holding, pressupostamente 
estaria em nome dos veículos de investimento do Casino – partes do acordo 
de acionistas. (ii) Motivações de confidencialidade. A rigor, o arquivamento 
do acordo de acionistas na sede social confere publicidade. Existem dados 
no acordo de associação para os quais podem as partes almejar algum sigilo 
(pela forma de fazer, pelos valores envolvidos). (iii) A estrutura de controle 
a partir de uma holding, é dizer, não é uma hipótese de controle direto 
(acionistas – companhia).

(ii) O envolvimento de uma holding

A estrutura montada sob acordo de acionistas de uma holding provoca 
alguma consequência merecedora de atenção? A escolha de controle via 
holding é algumas vezes pontuada na doutrina como forma de substituição 
ao acordo de acionista como mecanismo de estruturação do poder de 
controle. A diferenciação destacada é, no caso das holdings, o efeito 
inevitável de transferência das ações para outra sociedade, de modo que é 

61  O acordo de associação foi subscrito de um lado pelo Grupo AD, assim entendido por 

Abilio Diniz, seus quatro filhos e a Península Participações Ltda., e de outro lado pelo Casino 

Guichard Perrachon S.A. (Casino), tendo a CBD como interveniente anuente; o acordo de 

acionistas da Vieri/Wilkers, por sua vez, foi pactuado entre o mesmo Grupo AD, de um lado, e 

Sudaco Participações Ltda. e Segisor, de outro, tendo como intervenientes-anuentes a própria 

Vieri/Wilkers, a CBD e o Casino Guichard Perrachon S.A. O papel da Sudaco e da Segisor não é 

detidamente esclarecido nos documentos relativos à relação do Grupo Casino com a CBD, mas 

ambos são veículos de investimento ligados ao Casino.
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a holding que será controladora da sociedade, e não mais os acionistas que a 
instituíram62 – controle indireto da CBD pelos grupos (Grupo AD e Casino).63

Nesse cenário, a arquitetura de compartilhamento precisou tratar de 
mecanismos de inter-relação entre controladora e controlada, considerando 
que ambos os grupos (Grupo AD e Casino) prosseguiram detendo ações da 
CBD com direito a votos. Isso foi feito a partir do desenho de um acordo de 
acionistas da CBD,64 prevendo uma sintonia de votos no sentido ditado pela 

62  Sobre o tema, BERTOLDI, Marcelo. Acordo de acionistas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2006. p. 36. Correspondência, nesse ponto, com BARBI FILHO, Celso. Acordo de acionistas. 

Belo Horizonte: Del Rey, 1991. p. 53. Modesto Carvalhosa (Acordo de acionistas: homenagem a 

Celso Barbi Filho. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2015), comparando holding com acordo de controle, 

registra que, no caso das holding, os interesses sobre o comando social não necessitam ser 

ajustados, porque ela é uma controladora individual, na medida em que detenha a maioria 

absoluta do capital votante da companhia.

63  LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Notas sobre o poder de controle compartilhado. 

Revista de Direito Empresarial: ReDE, v. 1, n. 0, nov./dez. 2013. Sobre o exercício do poder de 

controle em estruturas de controle indireto, como a do caso em questão – via holding –, José 

Luiz Bulhões Pedreira detalha que, se o controle é organizado via holding, quem comparece 

à assembleia geral são os diretores da sociedade que cumprem a deliberação da assembleia 

ou reunião dos sócios (Acordo de acionistas sobre controle de grupos de sociedades. Validade 

de estipulação de que os membros do conselho de administração de controladas devem votar 

em bloco segundo orientação definida pelo grupo controlador. Revista de Direito Bancário e do 

Mercado de Capitais, São Paulo, v. 15, p. 226-248, jan./mar. 2002).

64  O novo acordo de acionistas da CBD foi firmado entre a Wilkers, a Segisor (grupo Casino), 

Abilio Diniz, sua família e a Península, tendo como intervenientes anuentes a própria CBD e Casino 

Guichard Perrachon S.A. Como ambos os grupos prosseguiram detendo ações da CBD com 

direito a votos, o acordo de acionistas da CBD visou vinculá-las à Wilkers. Além do compromisso 

de Segisor e Grupo AD votarem sempre em conjunto com a Wilkers, acompanhando o sentido 

do voto desta, o acordo estabeleceu a obrigação do Grupo AD e Segisor de absterem-se de 

votar na Assembleia Geral, caso assim fizesse a Wilkers, e outorgando à Wilkers o usufruto sobre 

a totalidade das ações vinculadas do Grupo AD e Segisor detidas por elas ou suas afiliadas, nos 

termos do contrato de usufruto (itens 3.1, 2.3 e 2.3.1 do acordo de acionistas da CBD).
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Vieri/Wilkers, reforçado com o contrato de usufruto65 (anexo da transação 
principal). Vinculando os acionistas da CBD, reunidos no acordo de voto, os 
votos referentes a essas ações seriam proclamados sempre no mesmo sentido 
da Wilkers, solidificando o controle por essa holding.66

Além disso, sobre o âmbito de propagação de efeitos, no acordo de 
acionistas da holding as partes dispuseram sobre o compartilhamento de 
controle na perspectiva desta e na perspectiva da CBD (composição dos 
conselhos de administração, eleições de diretoria, quóruns, etc., sendo certo, 
ainda, que os membros do Conselho de Administração da holding67 deveriam 
ser escolhidos entre os da CBD). É, como destaca Modesto Carvalhosa, a 
aplicação do regime pass through do direito norte-americano68 ou do controle 
“em cascata” a que alude Luiz Gastão Paes de Barros Leães.69-70

65  Como destacam COMPARATO, Fábio: SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle da 

sociedade anônima. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 99, o artigo 116 da Lei n. 6.404/1976 traz 

como exigência para caracterização de acionista controlador o titular de “direito de sócios”, 

e não necessariamente o acionista o detentor direto da ação: “A lei refere, sabidamente, em 

‘titular de direitos de sócios’ e não apenas em ‘acionistas’ porque, como veremos amiudamente, 

a natureza jurídica de coisa dos valores mobiliários enseja a possibilidade de dissociação entre 

a titularidade, ou pertinência subjetiva das ações, e a titularidade de direitos destacados dela, 

como o de voto, segundo ocorre no usufruto ou na alienação fiduciária em garantia. Em tais 

hipóteses, controlador é quem tem os votos decisivos, não o proprietário das ações”.

66  Há, aqui, ainda um detalhe a mais: as partes reiteraram, em inúmeras passagens, a 

sobrevalência do acordo da Wilkers sobre qualquer outra estipulação, inclusive sobre o acordo 

de acionistas da CBD (exemplificamente, o item 4.3 do acordo de acionistas da Wilkers).

67  Parte final no item 5.1.2.3 do acordo de acionistas da Wilkers.

68  CARVALHOSA, Modesto. Acordo de acionistas: homenagem a Celso Barbi Filho. 2. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2015. p. 241.

69  A expressão “em cascata” foi citada por vários doutrinadores. Especialmente LEÃES, 

Luiz Gastão Paes de Barros. Notas sobre o poder de controle compartilhado. Revista de Direito 

Empresarial: ReDE, v. 1, n. 0, nov./dez. 2013.

70  O acordo de acionistas da holding, ademais, foi formatado de maneira diretamente 

relacionada a uma opção de venda de ações da Wilkers pelo Grupo AD ao Casino (Item 2.5 do 
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(iii) Acordos satélites e sua importância

A opção do desenho foi via acordo de acionistas, mas houve a interligação de 
outros instrumentos – qual o papel pressuposto desses acordos satélites? A resposta 
a essa pergunta coincide com uma síntese conclusiva das conexões aqui expostas.

A rigor, considerando a transação como um todo, a topográfica do arranjo 
partiu do acordo de associação, que esteve circundado por, pelo menos, seis 
satélites: (1) uma opção de compra da Casino de ações da CBD pertencentes 
à família de Abilio Diniz; (2) um contrato de locação dos imóveis da CBD que 
passaram à titularidade do Grupo AD; (3) um acordo de acionistas da empresa 
holding; (4) um novo acordo de acionistas da CBD; (5) uma opção de venda de 
ações do Grupo AD para o Casino; (6) um instrumento de usufruto.

Se, porém, o exercício for focado na topografia do compartilhamento 
do controle, simplificando a transação no recorte pretendido, ter-se-á, 
lateralmente ao acordo de associação, o acordo de acionistas da holding (o 
primeiro, documento que inaugura a organização do compartilhamento; 
o segundo, documento que implementa o referido compartilhamento). 
Circundando o acordo de acionistas da holding, viu-se, nesta exposição, que 
teve relevo (1) o novo acordo de acionistas da CBD, umbilicalmente conectado 
(2) instrumento de usufruto, cujos papéis voltaram-se a garantir a sobreposição 
da Wilkers, sedimentando sua função de centralizadora do poder de controle, 
e, também, (3) a opção de venda de ações do Grupo AD para o Casino, sob a 
condição de disparo do multicitado evento de “reorganização do controle”.

acordo de acionistas da Wilkers). Isso porque a condição de disparo para o exercício da opção 

referiu-se à hipótese de reorganização do controle, em 22 de junho de 2012, vindo o Casino a 

eleger o Chairman do Conselho de Administração da Wilkers (Item 9.1 do acordo de acionistas 

da Wilkes). A previsão de reorganização do controle impactava diretamente a estrutura 

previamente estabelecida, desequilibrando o compartilhamento igualitário. Ocorrendo a 

nomeação, reorganizar-se-ia o controle, de modo que poderia ser interessante para o grupo 

que perdeu intensidade de controle a alienação de parte das ações – daí a opção de venda 

vinculada à hipótese.
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3.2. Desafios em compartilhar (lições sobre conteúdo)

Em quais termos se deu a partilha de controle?
À primeira vista era a holding (Vieri/Wilkers) quem detinha a maioria das 

ações votantes do capital social,71 e o poder de determinar as deliberações da 
assembleia geral. Nessa circunstância, o controle da CBD estaria formatado 
por uma técnica institucional.72 A relação CBD-holding evidenciava um controle 
interno na espécie majoritário.73 Contudo, foi dito “à primeira vista”, porque a 

71  FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Alteração do controle direto e indireto de 

companhia. In: CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de; MOURA AZEVEDO, Luiz André N. de (coord.). 

Poder de controle e outros temas de direito societário e mercado de capitais. São Paulo: Quartier 

Latin, 2010. p. 267. Nota-se ainda que, nesse caso, há o lastreamento do controle na titularidade 

das ações, mas nem sempre isso é necessário. O mesmo autor na mesma obra comenta: “como 

se sabe, o controle é um poder, que pode ou não estar lastreado na titularidade de ações, como 

se disse”.

72  “Denominamos institucionais aquelas técnicas de organização do controle interno que 

consistem na criação de um organismo, personalizado ou não, com o objetivo de consolidar a 

titularidade do poder soberano na sociedade e disciplinar-lhe o exercício. Três são as principais: 

a comunhão acionária, o voting trust e a sociedade holding” (COMPARATO, Fábio; SALOMÃO 

FILHO, Calixto. O poder de controle da sociedade anônima. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 168). 

Esta última representa o aperfeiçoamento natural das duas primeiras. Segundo os mesmos 

autores, há notórias vantagens empresariais da sociedade holding: “1) controle centralizado, 

com uma administração descentralizada; 2) gestão financeira unificada do grupo; 3) controle 

sobre um grupo societário com o mínimo investimento necessário” (Op. cit, p. 184). Os autores 

apontam três formas de organização do controle: técnicas institucionais; técnicas estatutárias; 

técnicas contratuais, mediante pactos parassociais.

73  Na multicitada obra de Fábio Konder Comparato e Calixto Salomão Filho, os autores, 

convocando a obra de Berle e Means (The modern corporation and private property. New York: 

Harcourt, Brace & World, 1932), notam quatro espécies de controle interno nas sociedades 

anônimas: totalitário, majoritário, minoritário, administrativo ou gerencial. O totalitário pode 

ser visualizado “quanto nenhum acionista é excluído do poder de dominação da sociedade”; 

o majoritário, quando o acionista controlador detém a maioria da titularidade das ações com 
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holding foi o veículo de exercício do controle da CBD pelos dois grupos – um 
“escalão intermediário”. Ganha sentido, aqui, o comentário de Luiz Gastão 
Paes de Barros Leães, que, citando Comparato, avalia o papel das sociedades 
intermediárias como meramente instrumental, já que há tão somente uma 
reprodução do comando do verdadeiro titular do poder.74

A holding foi organizada de modo a implementar o controle compartilhado 
entre os dois grupos (Grupo AD e Grupo Casino), por meio de vínculo 
parassocial – um acordo de acionistas sobre o controle (técnica contratual), 
na estrutura mais interna: a relação entre os dois grupos (Grupo AD e Casino) 
dentro da holding. A holding era controlada pela totalidade de seus acionistas 
– controle totalitário – de modo compartilhado. No campo teórico, “controle 
compartilhado” não é um tema de vasta sistematização doutrinária.

Em apertada síntese, o que decorre da apreciação legal e da base teórica75 
sobre controle compartilhado é a constatação de que é possível atribuir a um 

direito de voto, que pode ser um único acionista ou dois ou mais acionistas, e até mesmo um 

grupo de acionistas que componham a maioria; o minoritário, que se caracteriza por situação 

de dispersão das ações da companhia no mercado, e um acionista ou grupo exerce o poder de 

controle com menos da metade do capital votante, dada a organização; o administrativo ou 

gerencial, controle fundado não em participação acionária, mas unicamente em prerrogativas 

diretoriais. A permanência dos administradores no poder decorre, sobretudo, da utilização 

de mecanismos de representação de acionistas em assembleia, “explorando-se ao máximo o 

absenteísmo do corpo acionário”. Berle e Means separaram as ideias de controle e propriedade, 

identificando cinco tipos de controle possíveis em uma sociedade anônima (além dos quatro 

comentados, citam o controle obtido por expedientes legais). Registre-se, aqui, que o 

reporte dessa classificação para o direito brasileiro enseja diferentes interpretações. Vide 

CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas: artigos 75 a 137. 6. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2014. p. 653.

74  LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Notas sobre o poder de controle compartilhado. 

Revista de Direito Empresarial: ReDE, v. 1, n. 0, nov./dez. 2013.

75  Art. 116 da Lei n. 6.404/1976. Do conceito legal, notam-se duas observações: primeiro, a 

legislação brasileira, quando trata do controle por um grupo (mais de uma pessoa, física ou 

jurídica), pressupõe que este constitui – e age – como uma só pessoa, tanto que identifica o 
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grupo a caracterização de acionista controlador, sendo a reunião do grupo76 
estabelecida por acordo de voto ou sob controle comum. A participação 
dos integrantes do grupo pode ser igualitária ou não.77 A avença possibilita 
obtenção da maioria dos votos nas deliberações da assembleia, e o poder de 
eleger ou destituir, de maneira conjunta, a maioria dos administradores – o 
poder expressar a vontade social. O que significava compartilhar, portanto, 
naquele contexto?78

grupo como “acionista controlador”; segundo, esse grupo, pela redação da lei, para manter-se 

coeso no propósito de caracterizar-se acionista controlador, pode estar vinculado por acordo 

de voto ou simplesmente sob “controle comum”. Nenhuma das partes, individualmente, pode 

exercer o controle. Trata-se de atributo do grupo, exercido coletivamente. Vide WALD, Arnoldo. 

O controle partilhado e o direito administrativo. In: FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e 

Novaes; ADAMEK, Marcelo Vieira von (coord.). Temas de direito empresarial e outros estudos 

em homenagem ao Professor Luiz Gastão Paes de Barros Leães. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 

387: “o que é partilhado é a participação no grupo que comanda a empresa, mas não o controle, 

que pertence ao conjunto dos seus integrantes e não pode ser exercido por qualquer um deles 

isoladamente”.

76  A organização via “acordo de votos” (acordo de acionistas) é opcional, conferindo à lei 

a possibilidade de uma estrutura informal de acordo, admitindo-se o acordo inclusive tácito. 

Quando há acordo de acionistas – acordo de controle –, habitualmente a doutrina indica reuniões 

prévias entre os signatários deste como instrumento de exercício do controle comum (que é um 

poder-dever). As reuniões prévias ganham relevância na execução do controle comum.

77  Não necessariamente se tem compartilhamento equânime, quer dizer, igualitário (50:50). 

A redação legal não traz essa exigência; antes, aliás, o citado art. 116 não traz detalhes sobre 

mecanismos de compartilhamento. O fundamento último da questão é a dissociação do 

conceito de controle à propriedade. Sobre o tema, SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo direito 

societário. São Paulo: Malheiros, 1998.

78  Dividir de igual para igual a determinação dos rumos da sociedade? Ter, o ingressante, 

apenas ingerência mais direta nas atribuições decisivas da companhia? Formar, simplesmente, 

um grupo autodependente para caracterização da figura do acionista controlador?
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3.2.1. Uma averiguação sobre o compartilhamento no caso

As partes sempre anunciavam a transação como uma proposta de divisão 
igualitária de interferência decisória, discurso fortalecido pela detenção de 
igual número de ações da holding pelos dois grupos e outros indicativos, 
destacando-se, em apertada síntese: (i) direito de nomear o mesmo número 
de representantes no Conselho de Administração da Wilkers e no Conselho de 
Administração da CBD; (ii) direito de nomear o mesmo número de diretores da 
Wilkers; e (iii) mecanismos para assegurar quórum de instalação dos Conselhos 
de Administração com número de representantes igualitários; (iv) exigência de 
unanimidade para deliberação dos Conselhos de Administração e na assembleia 
geral da Wilkers; (v) mecanismo de instituição de reuniões do Conselho de 
Administração da Wilkers para decidir sobre matérias sujeitas à assembleia 
geral da Wilkers e da CBD;79 (vi) repartição, de forma alternada no tempo, da 
atribuição de nomear o Chairman do Conselho de Administração da Wilkers.

Essa estrutura de compartilhamento de controle foi planejada para 
funcionar até a data de 22 de junho de 2012, quando se iniciava um lapso 
de tempo no qual Casino teria o multicitado direito de nomear o Chairman 
do Conselho de Administração da Wilkers, o que provocaria – como de fato 
provocou – uma repaginação na estrutura de compartilhamento de controle 
organizada. A reorganização significava um desequilíbrio da equação 50:50 
das ações ordinárias da holding entre os dois grupos: Casino detinha a 
opção de compra de uma ação ordinária da Wilkers detida pelo Grupo AD, 
tornando-se titular de mais de 50% das ações ordinárias da holding; além disso, 
determinados capítulos do acordo de acionistas, nos quais esteve elencada a 
estrutura de compartilhamento igualitária narrada, tornar-se-iam sem efeito 
(no linguajar do acordo, “deixar de ser válidos”). Mantendo 10% de ações com 
direito a voto, o Grupo AD permaneceria com alguns direitos (exemplo: vetar 
determinadas matérias; nomear, com restrições, três Conselheiros para o 
Conselho de Administração da CBD).80

79  Previsões nos acordos de acionistas da CBD e da Wilkers.

80  Item 9.4 (A) e Item 9.3 do acordo de acionistas da Wilkers.
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Até 22 de junho de 2012, portanto, o Conselho de Administração da 
Wilkers detinha um importante papel de centralizar deliberações prévias 
(alinhamento) sobre matérias sujeitas ao exercício do direito de voto 
(assembleia e Conselho de Administração),81 exigindo unanimidade, o que não 
é usual para reuniões prévias.82 A partir de então, a reorganização pretendida 
implicava a permanência de alguma interferência nas deliberações sociais 
pelo Grupo AD (destacando-se o poder de veto), de modo que o caso desfia 
reflexões sobre o limite em que se pode afirmar até onde há compartilhamento 
de controle.83 Nesse contexto, admitindo intensidades de compartilhamento 
de controle, o caso dispõe à reflexão a apuração do limite a partir do qual 
um desenho de controle não mais representa compartilhamento. Essa 
questão é relevante juridicamente, visto que pode refletir na assunção das 

81  Item 3.1 do acordo de acionistas da Wilkers.

82  Usualmente é natural pactuar o quórum de deliberação como maioria absoluta, a fim 

de assegurar o próprio instituto; a exigência de unanimidade pode inviabilizar o exercício do 

controle conjunto quando não se alcança a unanimidade. Há doutrinadores que chegam a 

afirmar literalmente que não pode prevalecer o requisito da unanimidade (vide CARVALHOSA, 

Modesto; EIRIZIK, Nelson. A nova Lei das Sociedades Anônimas. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 

218; CARVALHOSA, Modesto. Acordo de acionistas: homenagem a Celso Barbi Filho. 2. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2015. p. 218). Celso Barbi Filho (Acordo de acionistas: panorama atual 

do instituto no direito brasileiro e propostas para reforma de sua disciplina legal. Revista de 

Direito Bancário e Mercado de Capitais, v. 8, p. 31-59, abr./jun. 2000) admite a possibilidade, mas 

destaca eventual “efeito suicida”, dada a possibilidade de a ausência de consenso ocasionar a 

obrigação de não votar conjuntamente.

83  Como destaca Nelson Eirizik (A Lei das S/A comentada: arts 1 a 120. São Paulo: Quartier 

Latin, 2011. v. I. p. 671), em tese, para que se configure hipótese de controle compartilhado 

com acionista minoritário, é imprescindível que fique claro que o controlador abriu mão 

de determinar, isoladamente, as decisões da assembleia geral e a eleição da maioria dos 

administradores. O direito de veto sobre matérias relevantes de companhia é um instrumento 

que serve de indício a essa abertura de compartilhamento de poder. Há, contudo, um limite em 

que, embora um dos partícipes não possa deliberar soberanamente sobre qualquer tema da 

companhia, não se pode afirmar efetivamente a existência de compartilhamento.
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responsabilidades inerentes à condição de acionista controlador junto à 
companhia – deveres fiduciários.84

Para além disso, o caso suscita desafios, ao contrapor o princípio 
majoritário para as deliberações – compreendido como uma exigência do 
interesse social, cuja racionalidade é exatamente sobrepor a maioria à minoria, 
pressupondo que confiar na unanimidade não é razoável.85 Nas próximas 
linhas, seguirão essas reflexões.

3.2.2. Compartilhar em consenso: unanimidade, impasses, 
resolução

O desenho do caso revela a imposição de tomada de decisões unânimes 
em situações relevantes, seja aos grupos acionistas, seja aos representantes 
destes, reforçando a intenção de esforço conjunto para o objetivo social.86 
O argumento aqui é pôr em questão se a exigência da unanimidade nas 
deliberações, seja dos próprios sócios, seja dos seus representantes, deve vir 
costurada com mecanismos prévios de resoluções de eventuais impasses. 
A própria legislação tem essa preocupação, mas quando há empate nas 

84  Arts. 116-A e 117 da Lei n. 6.404/1976.

85  LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Direito das companhias. Rio de 

Janeiro: Forense, 2009. v. 1. p. 801.

86  Há, contudo, um detalhe relevante: há exceções às regras de unanimidade para todas 

as deliberações para as quais foi fixada a regra. Tais exceções parecem direcionar para três 

objetivos: ou visam garantir a lisura das decisões (casos de conflito de interesses); ou pretendem 

possibilitar que a deliberação ocorra (hipótese da terceira convocação dos Conselhos de 

Administração, quando falidos os mecanismos de garantia de presença igualitária na primeira 

e segunda convocações); ou simplesmente tratam de matérias que as partes, diante de um 

empate, acordaram deslocar para um dos dois grupos (ou sujeitos destes) decidir, seja por 

alternância, seja pela instituição de voto de qualidade, mesmo que com algumas direções 

predefinidas.
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deliberações entre sócios87 (o princípio da maioria para as deliberações é 
a regra).88 Na estrutura do caso, o fundamento é a paridade – a negação da 
maioria.

Não se pode, porém, desconsiderar o contraponto: por que não prever 
mecanismos de resolução de impasses? Pode ser impossível detalhar estruturas 
ou, simplesmente, as partes podem estar interessadas em firmar contratos 
incompletos. Além disso, há um custo de transação nesse detalhamento, 
como resume Rachel Sztajn.89 Mais ainda, a literatura90 relata desvantagens 
psicológicas em disparar excessos de mecanismos que denotam desconfiança, 
em um início de uma aliança. A decisão sobre a previsão dos mecanismos deve 
considerar um juízo de conveniência e oportunidade das partes (na transação 
que se inicia, é mesmo desejável?).

87  Art. 1.010, § 2º, do CC e art. 129 da Lei n. 6.404/1976.

88  Na grande maioria dos estados americanos, é aplicável a Uniform Partnership Act e a 

Revised Uniform Partnership Atc, pelas quais discordâncias são resolvidas por maioria. Assim, 

discordância em estruturas com dois sócios, formato 50-50, frequentemente submetem-se a 

permanentes impasses. Ver HAUSWALD, Robert; HEGE, Ulrich. Owership and control in joint 

ventures. Washington, DC: American University, 2009. Disponível em: http://www1.american.

edu/academic.depts/ksb/finance_realestate/rhauswald/papers/Ownership%20and%20Con-

trol%20in%20JVs.pdf. Acesso em: 20 dez. 2015.

89  “Quanto maiores os esforços investidos no assegurarem-se às partes de que a operação 

será bem-sucedida, maiores tendem a ser os custos de transação e, consequentemente, 

menores os benefícios esperados”. SZTAJN, Rachel. Sociedades e contratos incompletos. 

Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 101, p. 171-179, 2006. 

Disponível em: http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67703/70311. Acesso em: 28 fev. 

2015. Ver, também, HART, Oliver; MOORE, John. Incomplete contracts and ownership: some 

new thoughts. Disponível em: http://scholar.harvard.edu/files/hart/files/incompletecontact-

sandownershipaer.pdf. Acesso em: 27 set. 2015.

90  Joint venture corporations: drafting the corporate papers. Harvard Law Review, v. 78, n. 2, 

p. 393-425, dec. 1964. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/1339100?seq=1#page_scan_

tab_contents Acesso em: 13 set. 2015.
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O impasse caracteriza-se quando um desentendimento entre partes 
sobre um ponto fundamental não pode ser resolvido em razão da inexistência 
de maioria ou exigência de unanimidade;91 é possível ocorrer, ainda, porque 
uma minoria tem direito de veto.92 A rigor, o termo “impasse” no contexto 
aqui discutido visa caracterizar situações em que há uma obstrução em 
definir a decisão – e não apenas um desentendimento ou discordância de 
opinião sobre uma situação específica93 (qualquer sócio pode encerrar um 
impasse aceitando a opinião do outro). Trata-se de um desafio comumente 
associado a sociedades com cocontrole, que não possuam capital aberto 
(caso da Wilkers), pois, em outras situações, qualquer dos lados pode resolver 
o impasse persuadindo terceiros ou adquirindo mais participações.94 Em um 
desenho negocial com potencial de desencadear impasses, o que é possível 
fazer?

De maneira didática, os mecanismos de resolução tendem a ser divididos 
em duas categorias: (1) mecanismos destinados a favorecer a continuidade 
do negócio, ou seja, a fornecer uma solução viável para que o impasse seja 
resolvido permanecendo as partes associadas;95 (2) mecanismos de divórcio, 

91  LANDEO, Claudia M.; SPIER, Kathryn. Irreconcilable differences: judicial resolution 

of business deadlock. Disponível em: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_

id=2282162. Acesso em: 14 nov. 2015.

92  HEWITT, Ian et al. Joint ventures and alliances. A guide to the legal issues, 2001. 

Disponível em: http://www1.american.edu/academic.depts/ksb/finance_realestate/rhauswald/

fin673/673mat/Hewitt%20(2001),%20JV%20Guide%20(Freshfields).pdf. Aceso em: 22 maio 

2019.

93  HETHERINGTON, J. A. C; DOOLEY, Michel. Illiquidity and exploitation: a proposed 

statutory solution to the remaining close corporation problem. Disponível em: http://www.js-

tor.org/stable/1072422?seq=1#page_scan_tab_contents. Acesso em: 12 dez. 2012.

94  HETHERINGTON, J. A. C; DOOLEY, Michel, op. cit.

95  Exemplos catalogados: (a) voto de qualidade, seja para presidente em Conselho de 

Administração ou outro órgão deliberativo; para quaisquer das partes, especificando-se as 

hipóteses de desempate – a escolha recai sobre uma ou outra ou sobre terceiro independente 

(swing vote); (b) levar a deliberação a comitês compostos por representantes dos sócios, 
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cujo pressuposto é o impasse tornar as partes irreconciliáveis.96 No caso, 
o acordo de acionistas da Wilkers, como instrumento que implementou a 
relação de compartilhamento de controle, optou por prever mecanismos de 
continuidade do negócio. As previsões referiram-se a situações específicas 
– não há estabelecimento de técnicas de maneira geral ou abstrata e foram 
previstos a depender da deliberação para a qual era exigida unanimidade: 
deliberação do Conselho de Administração da Wilkers, da assembleia da 
Wilkers, ou do Conselho de Administração da CBD.97

Em síntese, nas deliberações do Conselho de Administração da Wilkers, 
as técnicas de resolução de impasses foram assim previstas: (a) regra geral, 
por empate de votação ou qualquer outro motivo, o iter a ser levado em 
consideração contemplava, sucessivamente, (i) nova reunião; (ii) deliberação 
por comitê; (iii) arbitragem técnica; (b) para caso de ausência de consenso 
sobre o voto da Wilkers na Assembleia da CBD, a Wilkers deveria (i) recusar-se a 
participar da Assembleia ou, não sendo possível, (ii) votar pela não aprovação; 
(c) para o caso de empate sobre distribuição de dividendos, nas específicas 
situações previstas, um dos dois grupos (ou seus representantes) teria voto 

mesmo que paritário e exigida unanimidade, como forma de esses membros consensualmente 

repensarem o assunto e deliberarem; (c) atribuir a decisão a um terceiro independente, indicado 

para resolver impasses tanto em nível de conselho de administração quanto de sócios, podendo 

envolver mediação e/ou arbitragem; e, ainda, (d) fixar o dever de abstenção ou o sentido do 

voto. O trabalho original traz comentários e sugestões a respeito desses mecanismos.

96  Exemplos catalogados: (a) transferência de cotas/ações entre os sócios do negócio; 

(b) transferência de cotas/ações para terceiros; (c) dissolução, contemplando, nesta hipótese, 

tanto a liquidação como a venda dos ativos no mercado, ou, ainda, partilha dos ativos entre 

os sócios. Nos mecanismos de saída, o assunto ganha relevo em razão das metodologias 

sobre como quantificar a participação do retirante ou do acervo da sociedade em dissolução 

(quem sair e como valorar as ações/quotas). De forma mais sofisticada, é ainda possível prever 

métodos para definir um preço justo das ações, em caso de compra ou venda das participações 

entre sócios (mecanismos como russian roulette ou shot-gun provision). O trabalho original traz 

comentários e sugestões a respeito desses mecanismos.

97  O trabalho original traz simulações de impasses e testes dos mecanismos previstos.
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de minerva (Casino na primeira hipótese e Grupo AD na segunda hipótese), 
desde que o voto fosse a favor da distribuição de maior valor.

Por sua vez, especificamente para o caso de impasse na deliberação da 
Assembleia da Wilkers, não havia regra própria, mas existia a exigência de 
submissão ao Conselho de Administração da Wilkers às matérias relativas à 
Assembleia da Wilkers e à Assembleia da CBD.98 Com isso, é presumível que, 
nesse Conselho, alinhar-se-ia a direção do voto dos acionistas da Wilkers em 
Assembleia Geral.

Já no Conselho de Administração da CBD, a alternativa de resolução do 
impasse entre os dez Conselheiros foi prevista de forma mais objetiva: (1) o 
Chairman do Conselho de Administração, fosse ele quem fosse, teria voto 
de qualidade, em caso de empate, em relação a duas matérias específicas,99 
ressalvadas matérias em conflito de interesses; para demais matérias, não 
havia previsão; (2) se fosse ele Abilio Diniz, e tão somente ele, teria voto de 
qualidade em caso de empate em todas as matérias a serem tratadas pelo 
Conselho de Administração da CBD, exceto conflito de interesses.

Observando o desenho de modo macro, verifica-se que existia um intuito/
escopo de incentivar o consenso, mesmo que isso significasse repensar a 
deliberação em outra assentada.100 Prevendo mecanismos de continuidade, o 
caso serve de objeto de análise sobre a opção de antever os mecanismos para 
determinadas circunstâncias. Essa estratégia, além de possível, torna menos 
dual a decisão entre antevê-los ou não os antever: podem ser antevistos 
pontual e condicionadamente; viabiliza, ainda, a previsão de diferentes 
técnicas dentro de um mesmo instrumento contratual ou em relação ao 

98   Itens 3.1 e 6.1.2 do acordo de acionistas da Wilkers.

99  Item 5.1.3.5. As matérias referidas diziam respeito, em linhas gerais, a (i) a aquisição 

pela CBD de ativos ou a realização de investimentos em valor até 25 milhões de dólares e 

(ii) contração de dívida total (menos caixa) da CBD, no valor total de até duas vezes o EBITDA 

referente aos 12 meses anteriores.

100  Vide, por exemplo, que o método de solução no Conselho de Administração da Wilkers 

considerava algumas tentativas de revisão da deliberação não unanime de forma conjunta e 

entre os próprios grupos (remarcar a reunião, constituir um comitê).
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mesmo negócio. Exemplo claro disso é a atribuição de voto de qualidade 
a Abilio Diniz, e tão somente a ele, para o caso de empate no Conselho de 
Administração da CBD (talvez essa tenha sido uma técnica de solução de 
impasse irrefutável para fechamento do negócio).

O Conselho de Administração da Wilkers é um grande exemplo 
sobre os desafios da exigência da unanimidade. Especialmente 
para o caso de deliberação sobre distribuição de dividendos, o caso 
demonstrou a possibilidade de direcionar previamente o sentido do 
voto dos representantes dos acionistas em caso de empate. Regras 
que predefinam a decisão (em casos de empate, Fulano deliberará 
no sentido “X”) têm o condão de evitar o impasse e não apenas de 
resolvê-lo, uma vez que essa antecipação previne o embaraço. 
Por sua vez, para o caso de eleição do Chairman do Conselho de 
Administração da Wilkers, a hipótese foi de alteração de critério – e 
não de resolução de impasses. Durante lapso temporal predefinido, 
a eleição do Presidente se alternava entre os grupos, prevendo-se 
um rol de possíveis candidatos. O exemplo do caso marca, portanto, 
que compartilhamento de poder igualitário pode ser exercido, em 
determinadas situações, por alternância do poder de deliberação.

Curioso notar a solução para a mesma circunstância no caso da 
CBD. Para eleger o Chairman desse Conselho, o critério também não era 
a unanimidade, mas a alternância em lapsos temporais demarcados, 
que se dariam em rodízio. Contudo, embora o Casino tivesse o direito 
de eleger, o eleito já estava predefinido: Abilio Diniz ou os herdeiros 
de Abilio Diniz, enquanto este tivesse condições físicas e mentais para 
o exercício do cargo. Recorde-se, ainda, que Abilio Diniz possuía voto 
de qualidade na hipótese de empate no Conselho, e que, em abstrato, 
a alternância do poder de eleger o Presidente de um Conselho serve 
como medida para, em uma estrutura de controle compartilhado, 
equilibrar a atribuição do voto de minerva a esse Presidente. Isso, 
contudo, não parecia coadunar com as especificações do caso. O 
exemplo do caso, portanto, faz pressupor que os mecanismos de 
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resolução de impasses, no formato abstratamente previsto, nem 
sempre se adaptam a particularidades do negócio, evidenciando um 
recomendável grau de personalização a cada caso concreto.

Quanto à assembleia geral da Wilkers, para o caso de não haver 
consenso sobre o voto da Wilkers na assembleia da CBD, foi previsto 
o dever de abstenção e, se esta não se sustentasse dadas novas 
convocações, a rejeição do pleito. Aqui, o que se observa é que a 
alternativa da abstenção significa, a rigor, a deliberação da matéria 
por terceiros, os demais acionistas. Resolve-se a ausência de consenso 
relegando a decisão aos demais deliberantes. A predefinição do voto 
pode não ser um mecanismo eficiente – pode, ao menos em tese, 
desincentivar um empenho de composição pela parte que não deseja 
aprovar a medida, dado o conforto prévio de que a sua opinião vingará.

A partir de 2012, reorganizado o controle, a estrutura da CBD 
compartilhada ganhava nova roupagem – não mais paritária –, 
mantendo o direito de veto do Grupo AD em determinadas matérias. 
A partilha do direito de decidir, portanto, deixava a característica da 
unanimidade, passando a prevalência do Casino, com possível veto do 
Grupo AD. A previsão dessa possibilidade não deixa, também, de ser 
uma alternativa de resolução de impasses: a solução não é de saída, 
mas de encerramento da relação de compartilhamento igualitário.

No final das contas, após tensas disputas, o conflito encerrou-se mediante 
acordo que definiu a renúncia de Abilio Diniz do Conselho de Administração da 
CBD, com troca de participações acionárias por meio da qual o grupo Casino, 
em conjunto com sua acionista controladora Rallye, passou a ser titular da 
totalidade do capital social da Wilkers, controladora da CBD, e de significativas 
ações preferenciais da mesma companhia. Em um belo trocadilho, para quem 
não previa a saída como modo de solução de impasses, a saída foi o modo de 
solução do impasse, mesmo que não antevista.
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4. Conclusão

O estudo deste caso possibilitou a identificação de lições com grau de 
generalização, a serem aproveitadas em casos semelhantes, tanto do ponto 
de vista da forma (como estruturar compartilhamento de controle) quanto do 
conteúdo (o que é compartilhar).

Sobre a sua forma, sinteticamente, a transação ficou concentrada 
(embora com outros documentos satélites) no acordo de associação, 
acompanhado pelo acordo de acionistas da holding Wilkers, controladora da 
CBD (grupos controlam compartilhadamente a Wilkers, que controla a CBD), 
com participações igualitárias em número de ações ordinárias, composição 
do conselho de administração da holding e exigência de deliberações em 
unanimidade.

Sobre o conteúdo, o estudo demonstrou que um leque de situações 
podem se enquadrar no status de controle compartilhado, sendo necessário 
identificar em quais termos se dá essa partilha. O exemplo do caso demonstrou 
uma intensidade aguda de compartilhamento, pois exige que as duas partes 
ajam de forma uníssona (alto nível democrático, alta interdependência). Com 
a previsão de reorganização do controle, a pesquisa colocou em xeque a 
possibilidade de avaliar “controle compartilhado” de acordo com intensidades 
de controle.

A estrutura de compartilhamento do caso revelou a possibilidade 
de impasses nas deliberações (deadlock) e, assim, se fizer sentido no caso 
concreto, de antever mecanismos de resolução. Na estrutura do caso, houve a 
opção pela eleição de mecanismos de continuidade de resolução de impasses 
para algumas circunstâncias (não abrangentes), sobre os quais várias lições 
foram depreendidas.
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Prefácio ao Artigo 5, “Contrato de coprodução 
audiovisual e redes contratuais: uma interpretação à 
luz das contribuições de Gunther Teubner”

Entre 2015 e 2016, tive o prazer de ser não apenas professora, mas 
também orientadora do trabalho de conclusão de curso de Rodrigo Kopke 
Salinas no âmbito do Programa de Mestrado Profissional da Escola de Direito 
de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV DIREITO SP).

Advogado de longa data e, sem sombra de dúvidas, um dos grandes 
especialistas brasileiros em audiovisual, Rodrigo aceitou o desafio de levar 
sua vivência profissional para o espaço do mestrado, e embarcou em uma 
pesquisa acadêmica que não se descolou da prática. 

O trabalho de Rodrigo concretiza o que se espera de um programa 
de mestrado profissional: ele combina elementos tão caros ao universo 
acadêmico (a reflexão, a pesquisa científica, o rigor do método) com a prática 
do direito. Ou, dito de outra forma, é uma pesquisa que traz a prática do direito 
ao universo acadêmico, conferindo a esse espaço tantas vezes engessado pela 
teoria um muito bem-vindo sopro de realidade, de problemas concretos, de 
conexão com o dia a dia do operador do direito. 

No artigo que integra a presente obra, Rodrigo retoma exatamente 
esse espírito de conexão entre teoria e prática, na medida em que se 
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propõe a analisar as tensões existentes entre os agentes que participam do 
financiamento da produção audiovisual à luz da teoria de Gunther Teubner. 

O ambiente audiovisual hoje é caracterizado por investimentos financeiros 
de altíssimo risco. O trabalho de Rodrigo apresenta uma “enormidade de 
empresas produtoras, atomizadas e que não possuem capital para fazer 
frente aos altos custos da produção, e tampouco contam com financiamento 
bancário justamente em razão do altíssimo risco financeiro da atividade”. O 
financiamento à produção audiovisual acaba, assim, sendo feito por empresas 
dos outros elos da cadeia e pela utilização de recursos públicos sob diversas 
modalidades e, via de regra, em diversos países ao mesmo tempo. 

Trata-se de cenário extremamente interessante: ao mesmo tempo 
em que investidores diferentes viabilizam o empreendimento final, eles 
concorrem entre si. A estruturação jurídica da produção audiovisual acaba 
por ser, nas palavras de Rodrigo, “um emaranhado de relações contratuais 
entre diversos agentes, cujo núcleo está nos produtores que se associam para 
realizar o filme”. Em outras palavras, uma verdadeira “coligação contratual”.

Rodrigo olha para o contrato de coprodução a partir de uma perspectiva 
que o coloca como núcleo dessa rede de contratos coligados para o 
financiamento à produção audiovisual, operacionalizando o que ele chama de 
um “processo intensivo de transferência de risco do núcleo para as margens”. 

É exatamente nessa complexa realidade que entra a teoria: ao propor-se a 
compreender a coligação contratual do financiamento à produção audiovisual 
por meio do conceito de redes contratuais desenvolvido por Gunther Teubner, 
Rodrigo traz relevantes contribuições da sociologia econômica e da ciência 
organizacional para o centro da prática jurídica. 

A pesquisa de Rodrigo trabalha com a hipótese de que o conceito de 
redes contratuais fornece uma perspectiva interpretativa que permite, 
no contexto de relações de coprodução, evitar ou dirimir conflitos entre 
os participantes da rede. Na prática, trata-se de um exercício teórico com 
profundas implicações para a prática do direito: ele possibilita, por exemplo – 
e de forma fundamentada na teoria e na prática –, que se vislumbre a adoção 
de determinadas cláusulas contratuais como forma de mitigar algumas das 
mais relevantes tensões inerentes a essa complexa rede. 



182

VOLUME 1 - DIREITO DOS NEGÓCIOS 

Trata-se de leitura obrigatória, seja para quem deseja conhecer a fundo 
essa temática em especial, seja para os curiosos que desejam ter contato com 
um trabalho de qualidade que, com bastante propriedade, consegue mesclar 
a experiência e o conhecimento prático com a reflexão teórica, em um ciclo 
virtuoso. 

Mônica Steffen Guise Rosina
Doutora em Direito Internacional Comparado pela Universidade de 

São Paulo (USP). Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). Bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Londrina 
(UEL). Professora do Programa de Mestrado Profissional, da Graduação e 
da Pós-Graduação FGVLAW lato sensu da Escola de Direito de São Paulo da 
Fundação Getulio Vargas (FGV DIREITO SP).
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5. Contrato de coprodução audiovisual e redes 
contratuais: uma interpretação à luz das contribuições 
de Gunther Teubner

Rodrigo Kopke Salinas1

1. Introdução

O cinema, incluindo a televisão, é uma arte industrial, pois se realiza 
em um processo que exige planejamento, tecnologia, criatividade e vastos 

1  Mestre em Direito pela Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV 

DIREITO SP). Master of Laws pela Columbia University, Nova Iorque. Bacharel em Direito 

pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Professor do Programa de 

Pós-Graduação Lato Sensu da FGV DIREITO SP. Listado pelo Chambers & Partners como 

advogado especialista na área de mídia e entretenimento. Assessora clientes das indústrias de 

mídia e de conteúdo em geral (fonográfica, audiovisual, publicidade, editorial, entre outras) nas 

áreas de propriedade intelectual, contratual e contencioso.
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recursos financeiros.2 O caráter industrial do cinema, e do audiovisual, é 
reconhecido, inclusive, na legislação que determina a política pública para o 
setor.3 Além disso, os produtos audiovisuais possuem uma tendência natural 
à exportação, visto o cinema ser uma arte internacionalizada tanto do ponto 
de vista de sua realização como da exibição ou consumo. Entretanto, trata-se 
também de um segmento em que o investimento financeiro na produção é 
de altíssimo risco, há uma enormidade de empresas produtoras, atomizadas 
e que não possuem capital para fazer frente aos altos custos da produção, 
e tampouco contam com financiamento bancário justamente em razão do 
altíssimo risco financeiro da atividade (MORAWETZ, 2007).

Nesse contexto, o financiamento à produção audiovisual é feito por 
empresas dos outros elos da cadeia, como distribuidores ou televisões, e pela 
utilização de recursos públicos sob diversas modalidades, e de preferência 
tudo isso em mais de um país. Quanto mais o projeto de realização de um filme 
ganha força artística e potencial comercial, mais investidores ele irá angariar, 
independentemente do território. Por exemplo, Blindness, o filme adaptado 
do livro Ensaio sobre a cegueira, de José Saramago, e dirigido por Fernando 
Meirelles, foi uma produção entre três empresas produtoras, do Brasil, Japão 
e Canadá, que reuniram cerca de dezesseis investidores distribuídos em todos 
esses países para fazer frente ao seu custo de produção de 25 milhões de 
dólares americanos.4 Esses investidores são empresas concorrentes entre si, 
de diversos segmentos da cadeia, que assumem posições jurídicas distintas 
em relação aos direitos autorais do filme e/ou às suas receitas, mas todos 

2  “The cinema is an industry that manufactures a cultural product” (JOHNSON, 1987, p. 10).

3  A Medida Provisória (MP) n. 2.228, no seu art. 2º, I, estabelece como um dos “princípios 

gerais” da “política nacional do cinema” o de “estímulo ao desenvolvimento da indústria 

cinematográfica e audiovisual nacional”.

4  As informações sobre a estrutura de financiamento do filme Blindess foram repassadas ao 

autor verbalmente pela produtora. Todavia, uma lista das empresas envolvidas na realização 

do filme e o seu orçamento de produção podem ser encontrados na base de dados IMDb. 

Disponível em: https://www.imdb.com/title/tt0861689/?ref_=nv_sr_1. Acesso em: 28 jan. 

2019.
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cooperam para alcançar o melhor resultado possível para o empreendimento 
comum. 

A estruturação jurídica da produção audiovisual do ponto de vista do 
seu financiamento é, portanto, um emaranhado de relações contratuais 
entre diversos agentes, cujo núcleo está nos produtores que se associam para 
realizar o filme. A partir desse núcleo, isto é, do contrato de associação entre 
as empresas produtoras, também designado de contrato de coprodução, 
são desencadeadas relações contratuais diversas com o objetivo de aportar 
financiamento para a produção do filme em troca de participação na sua 
exploração comercial e/ou nos direitos de comercializá-lo ou exibi-lo. Dessa 
maneira, é possível argumentar que a estrutura jurídica dos contratos para o 
financiamento à produção audiovisual configura uma coligação contratual. 
Porém, diante das características peculiares desse arranjo produtivo, os 
diversos agentes econômicos que participam do financiamento não estão 
ligados entre si por meio de contratos bilaterais. Não obstante, a atuação 
desses agentes é intensamente coordenada para a realização de um único 
objetivo, que é a produção do filme e o seu melhor desempenho comercial, no 
maior número de territórios e pelas mais variadas possibilidades de exploração 
comercial, ou seja, a operação econômica subjacente a todos os contratos. 

Considerando que todos os agentes investidores participam do resultado 
comercial do filme, seja porque controlarão a obra por serem cotitulares dos 
seus direitos autorais, seja porque deterão direitos de comercialização dela, 
seja simplesmente porque terão direito a participar das receitas auferidas 
pelos produtores, as vantagens de cada um serão ao mesmo tempo vantagens 
da operação econômica como um todo. 

Este trabalho propõe-se a compreender a coligação contratual do 
financiamento à produção audiovisual como uma rede contratual, utilizando 
o conceito de redes contratuais desenvolvido por Gunther Teubner e Hugh 
Collins (2011) a partir de contribuições da sociologia econômica e da ciência 
organizacional. Tais contribuições decorrem de estudos sobre arranjos 
produtivos híbridos, ou seja, atividades econômicas que se realizam por meio 
de múltiplas entidades, descentralizadas e não integradas pela empresa ou 
pelo contrato, mas que atuam de maneira profundamente coordenada para 
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a realização de uma única atividade econômica, tais como os sistemas de 
distribuição just-in-time (ou cadeias de fornecimento), as empresas virtuais 
e as redes de franquias. A descentralização e a cooperação intensa são 
características desses sistemas produtivos.

A partir dessa perspectiva, analisaremos algumas dinâmicas e alguns 
conflitos inerentes ao caráter paradoxal e contraditório das operações 
econômicas em rede, especificamente em relação: à interpretação das 
obrigações das partes em um contrato bilateral à luz dos objetivos da rede, e 
não apenas à luz dos objetivos do contrato; à responsabilidade de um membro 
da rede em relação a outro membro da rede mesmo que não haja contrato 
entre ambos; e à responsabilidade de um membro da rede em relação a 
terceiro externo a ela.

A hipótese é a de que o conceito de redes contratuais fornece uma 
perspectiva interpretativa que permite, no contexto de relações de 
coprodução, evitar ou dirimir conflitos entre os participantes da rede em 
relação às questões acima colocadas. Este trabalho analisará as seguintes 
tensões nos contratos de coprodução audiovisual: (i) o compartilhamento 
do controle e da receita entre os coprodutores; (ii) as assimetrias legislativas 
quanto à proteção de direitos autorais e os seus reflexos nas obrigações dos 
coprodutores; (iii) o inadimplemento da obrigação de aporte financeiro por 
um coprodutor. 

A análise se iniciará, na primeira parte, com uma descrição do 
financiamento à produção audiovisual como atividade econômica. A segunda 
parte explorará o conceito de redes contratuais desenvolvido por Gunther 
Teubner, vis-à-vis as características da atividade econômica do financiamento 
à produção audiovisual, e a posição do contrato de coprodução como núcleo 
da rede. A terceira parte consistirá no enfrentamento das tensões acima 
mencionadas e propostas para mitigá-las ou evitá-las, seguida por uma 
conclusão.
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2. A produção audiovisual como uma das etapas da cadeia 
econômica do audiovisual
 

A cadeia produtiva da indústria audiovisual pode ser dividida em 
três segmentos: a produção, a distribuição e a exibição. O segmento de 
produção compreende a formulação das ideias ou temáticas, a elaboração 
de argumentos, tratamentos e roteiros5 e a sua concretização em produtos 
acabados, isto é, a criação de filmes para o cinema, para a televisão ou 
para a internet, independentemente do formato empregado, ou seja, 
longas-metragens, animação ou seriados televisivos. O segmento de 
distribuição consiste na comercialização dos produtos acabados para as 
diversas plataformas de exibição, como televisões abertas ou por cabo, 
plataformas de distribuição on-line, cinemas, etc. Já o segmento de exibição 
consiste na oferta das obras audiovisuais ao público pelas modalidades de 
exibição mencionadas. 

Em geral, as empresas de produção audiovisual são pouco capitalizadas, 
muito embora essa seja uma atividade econômica intensiva em capital, o que 
justifica a existência de um grande volume de recursos públicos destinados à 
atividade em diversos países.6 

5  “Tratamento: uma estória original ou a adaptação de uma estória, livro, peça ou outro 

material literário escrito com o objetivo de realização de um filme e de forma adequada para ser 

utilizado como base de um roteiro.” “Roteiro: roteiro final para um filme com cenas e diálogos” 

(SIMENSKY, 2004, p. 1548 e 1555, tradução nossa).

6  Pode-se depreender a importância do fomento público nessa atividade a partir de uma 

visita à base de dados www.olffi.com, que disponibiliza informações sobre incentivos fiscais 

e subsídios em 90 países, abrangendo 150 incentivos fiscais e 750 subsídios (acesso em: 4 jan. 

2019). No Brasil, os recursos públicos disponíveis para o financiamento à produção audiovisual 

compreendem um conjunto variado de incentivos fiscais e de subsídios públicos tanto a título 

de investimento como não retornáveis. A política pública de audiovisual está normatizada 

por meio da MP n. 2.228, de 22 de dezembro de 2001, que criou uma agência independente, 

a Agência Nacional de Cinema, para fomentar o setor e supervisionar o uso dos incentivos 
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A produção audiovisual é também uma atividade de altíssimo risco 
financeiro e de difícil previsibilidade quanto ao sucesso comercial do produto, 
pois cada filme é diferente do outro e o sucesso comercial deste dependerá da 
percepção do público sobre a obra audiovisual produzida.7 

Entre todos os segmentos da cadeia, a produção é o que exige o maior 
volume de capital e ao mesmo tempo representa o maior risco para o 
investidor (MORAWETZ, 2007, p. 7).

Em razão da pouquíssima disponibilidade de financiamento bancário 
para a produção, as empresas produtoras financiam a sua atividade utilizando 
capitais de terceiros, que se situam nos outros elos da cadeia, e apenas 
uma pequena fração do custo de produção é que será coberta com recursos 
próprios (MORAWETZ, 2007, p. 8).8 

As modalidades de negócio para o financiamento da produção 
audiovisual consistem, normalmente, na venda antecipada pelos produtores 
da obra de direitos de distribuição da obra futura em determinados territórios 
e modalidades de exploração comercial, por exemplo, a exibição nos cinemas, 

fiscais, e que também possui competência regulatória. A Lei n. 8.685/1993, também conhecida 

como Lei do Audiovisual, dispõe sobre a maioria dos incentivos fiscais disponíveis, e a Lei n. 

11.437/2006 instituiu o Fundo Setorial do Audiovisual, que é alimentado por uma contribuição e 

concentra o maior volume de subsídios ao setor. 

7  “The film industry where ‘nobody knows anything’. Economists such as de Vany (2004), 

Ginsburgh and Throsby (2006) or Walls (2005) have highlighted how this high degree of 

demand uncertainty shapes the economics of the film industry, resulting in a high financial 

risk of investment especially in the production sector of the industry” (MORAWETZ, 

2007 p. 7).

8  Diversos trabalhos acadêmicos destinam-se a estudar os aspectos financeiros e econômicos 

da indústria cinematográfica, e uma boa amostragem desses autores pode ser encontrada no 

artigo de Morawetz. Não obstante, há uma outra linha de pesquisa que investiga as relações entre 

o Estado e o cinema, uma vez que em praticamente todo o mundo a indústria cinematográfica 

recebe apoio estatal para sobreviver; a esse título recomendamos o trabalho de Thomas Guback 

para o cenário europeu, e de Randal Johnson e Arthur Autran para o contexto brasileiro, todos 

indicados nas referências.
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em televisão aberta ou fechada, em plataformas digitais, etc., tendo como 
contrapartida o adiantamento de remuneração futura.9 Essas vendas de 
direitos de distribuição contra adiantamentos de remuneração futura 
podem ser negociadas pelos produtores junto a diversos tipos de agentes 
intermediários, como distribuidores ou agentes de vendas, ou diretamente 
com as plataformas, e em diversos territórios, mas os valores em geral serão 
suficientes para cobrir apenas parte dos custos de produção. Além disso, 
fundos públicos ou privados de investimento também aplicam na produção 
audiovisual; há uma grande variedade de subsídios públicos disponível; e, 
principalmente, investimentos por meio de coproduções. 

As coproduções, “prática contratual recorrente” no mercado audiovisual, 
tanto no Brasil como no exterior,10 consistem em parcerias entre duas ou mais 
empresas produtoras concorrentes, que podem ser nacionais de mais de um 
país, para a produção conjunta de uma obra audiovisual. Os coprodutores 
dividem entre si a obrigação de aportarem recursos financeiros para a 
produção, além de compartilharem obrigações para a execução do filme, 
tornando-se, por conseguinte, cotitulares dos direitos autorais sobre a obra 
audiovisual resultante (KAMINA, 2014, p. 217).11 Os coprodutores obterão os 
recursos financeiros necessários de terceiros, que são os investidores acima 
mencionados.

O financiamento à produção audiovisual tem como contrapartida 
os rendimentos futuros oriundos da exploração econômica da obra por 
distribuidores e exibidores e devidos aos coprodutores. As operações de 
investimento preveem que o investidor terá direito a uma participação 

9  Kamina (2014, p. 159) detalha as principais modalidades de negócio praticadas na França 

entre 2004 e 2011 como a antecipação de remuneração por intermediários, a aquisição de 

direitos de exibição por emissoras de televisão diversas, empréstimos bancários, aportes de 

empresas estrangeiras a título de coprodução e subsídios públicos diversos. 

10  A expressão “prática contratual recorrente” nesse contexto foi emprestada de Morais 

(2006, p. 198).

11  Sobre o aspecto jurídico e contratual das coproduções, é possível consultar ainda os 

artigos de David Given, Anne Moebes e Marc Thomas, todos indicados nas referências. 
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percentual nas receitas financeiras auferidas pelos produtores do filme, 
percentagem essa determinada com base em uma proporção entre 
o investimento aportado e o orçamento de produção. Além disso, os 
investimentos podem ter como contrapartida os direitos de comercialização 
do filme para determinados territórios e modalidades de exibição. 

As coproduções canalizam mais investimentos, pois permitem que 
outros financiamentos sejam obtidos nos países das empresas coprodutoras, 
multiplicando-se as fontes de financiamento para um mesmo projeto. 

3. Redes contratuais e o contrato de coprodução como o 
núcleo da rede

A lógica econômica em ambos os lados sugere às 

partes agirem visando os seus melhores interesses para 

assegurarem a maior participação de resultado possível, 

mas também trabalharem para o benefício da outra 

parte ao mesmo tempo (TEUBNER; COLLINS, 2011, 

p. 23, tradução nossa).12

Competir e cooperar, contratar com uma parte e atuar de forma 
integrada e harmônica aos interesses de diversos outros agentes econômicos 
para a consecução de um fim comum a todos eles. Esse é o paradoxo 
subjacente às relações entre os agentes econômicos envolvidos na atividade 
de financiamento à produção audiovisual.13 Desde produtores e distribuidores 

12  No original: “The economic logic on both sides tells the parties to act in their own best 

interests to secure the maximum share of the surplus, but also to work to the benefit of the 

other party at the same time”. 

13  Neste trabalho, empregamos o termo “audiovisual” indistintamente em relação 

ao produto criado para ser exibido na televisão, no cinema ou em plataformas on-line de 
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até fundos de investimento e agentes de venda internacional, todos cooperam 
com o objetivo de realizarem o melhor produto audiovisual possível, isto é, 
aquele que consiga atrair a maior audiência, no maior número de países do 
mundo, pela maior variedade de meios, e, assim, recuperarem o seu custo 
de produção e gerarem lucro para todos os participantes. A existência de um 
único fim a concertar a atuação de agentes econômicos distintos, não apenas 
sob o ponto de vista funcional, é um traço distintivo e essencial das redes 
contratuais. 

Como já dito, a produção audiovisual caracteriza-se por ser uma 
atividade econômica financeiramente arriscada, ao mesmo tempo em que 
exige enormes investimentos de capital. Os diversos agentes econômicos 
investidores, como produtores, televisões, distribuidores e agentes de vendas, 
fundos de investimento privados, fundos públicos de fomento e subsídio à 
atividade audiovisual, atores e diretores, participam do financiamento de uma 
obra audiovisual por meio de modelos comerciais variados, os quais serão 
traduzidos em arranjos contratuais específicos e distintos, celebrados com 
o respectivo coprodutor.14 Dada a natural internacionalização do mercado 
audiovisual, é frequente haver o emprego de fluxos de capital e trabalho de 
diferentes países, resultando na utilização de jurisdições diversas para regular 
os arranjos contratuais necessários. Esses contratos serão normalmente 
celebrados em momentos diferentes do processo produtivo e sem a 
participação de todos os agentes econômicos envolvidos.15 

distribuição de conteúdo, bem como indistintamente em relação ao gênero, por exemplo, 

ficção, documentário animação, etc. 

14  Mencionamos “atores” e “diretores” porque, muito embora esses agentes não financiem 

diretamente a produção de uma obra, eles podem financiá-la indiretamente mediante 

diminuição das suas remunerações fixas em troca de remunerações variáveis, consistentes em 

participações percentuais sobre a receita futura dos produtores, hipótese em que haverá um 

alinhamento de interesses com os demais investidores e compartilhamento do risco. 

15  O fato de que nem todos os agentes produtivos que atuam para o financiamento à 

produção vinculam-se contratualmente na mesma etapa do processo, e também não têm 

conhecimento sobre todos os participantes dessa atividade, constitui, a nosso ver, um traço 
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O caráter interdependente e inter-relacionado dos arranjos contratuais 
que são celebrados entre cada um dos coprodutores e os respectivos 
investidores permite-nos caracterizar a estruturação jurídica do investimento 
em produção audiovisual como uma coligação contratual.16 Entretanto, 
tais contratos serão bilaterais e não multilaterais, de modo que a atuação 
coordenada desses agentes se dá mediante uma constelação de contratos 
bilaterais, que se espraia a partir do contrato de coprodução até os exibidores, 
ou do núcleo à margem. Em contrapartida aos investimentos, todos os agentes 
investidores beneficiam-se do sucesso do empreendimento, pois auferem a 
sua receita a partir das vendas da obra e/ou compartilham os direitos autorais 
sobre ela. Muito embora o contrato entre cada investidor seja autônomo, a 
atuação independente de cada agente estará fortemente coordenada com a 
atuação dos outros, de tal maneira a viabilizar o empreendimento comum.17 

distintivo em relação à estruturação jurídica do financiamento de projetos, “project finance”, 

tal qual essa atividade é descrita por Enei (2007, p. 303): “Além de compartilharem uma parte 

ou objeto comum, os contratos são, na sua maioria, negociados contemporaneamente como 

condição à liberação do financiamento e, portanto, à implementação do empreendimento. 

[...] Os contratos são negociados e redigidos de forma harmônica e integrada, de sorte que já 

há a preocupação consciente e deliberada de todas as partes de regular, tanto quanto sejam 

capazes de prever antecipadamente, as relações entre os diversos contratos e os efeitos dessa 

coligação contratual”. 

16  Como referência dos trabalhos doutrinários no Brasil acerca da coligação contratual, 

consultar, por todos, Marino (2009). Ressaltamos que não há uma base normativa para o 

conceito de contratos coligados, à exceção de entendimentos que enxergam a coligação 

contratual ex lege, por exemplo, nos contratos de “fornecimento para consumo e financiamento” 

(MARQUES, 2005 p. 107). 

17  “Networking itself promises co-ordination between separate performances as a 

part of its overall performance package. Mastering the extreme difficulties (especially in 

relation to knowledge-based products) of co-coordinating differentiated and specialized 

labor performances is exactly the achievement that the ‘net’, as a unity, secures” (COLLINS; 

TEUBNER, 2011, p. 151). 
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Teubner & Collins explicam haver dois paradoxos fundamentais 
que caracterizam as atividades econômicas estruturadas sobre redes 
descentralizadas de empresas, o paradoxo de competir e cooperar e aquele 
bilateral e multilateral.18 As redes são operações econômicas estruturadas 
sob contradições, na medida em que, por serem híbridas, caracterizam-se 
pela atuação independente de agentes unidos contratualmente, os quais, 
por estarem unidos por meio de contratos bilaterais, pautam a sua atuação 
pelos objetivos dos respectivos contratos, mas ao mesmo tempo estão 
comprometidos com os objetivos da operação econômica subjacente. A 
rede constitui, então, uma organização que incorpora e convive com as 
contradições inerentes ao arranjo produtivo por ela implementado.19 

No caso específico do financiamento à produção audiovisual, o paradoxo 
entre competir e ao mesmo tempo cooperar caracteriza-se pelo fato de que 
cada agente investidor terá os seus próprios interesses, mas deverá pautar a 
sua atuação levando em consideração os interesses da operação econômica 
como um todo. 

Por exemplo, determinado investidor é o distribuidor do filme em 
cinemas no país de um dos coprodutores, e esse investidor auferirá receitas 

18  “And the law of hybrid networks has the difficult task of coping with contradictions between 

bilateral exchange and multilateral connectivity, between co-operation and competition, 

between hierarchy and heterarchy, and between varying rationalities within one and the same 

organization” (TEUBNER; COLLINS, 2011, p. 127).

19  “Thus, the legal characterization of networks needs to be reformulated. The ambiguities, 

contradictions, collisions and paradoxes that constantly accompany the question of contract or 

organization are not to be considered ‘errors of analysis’, but are rather to be greeted as mirrors of 

the productive aspects of networking. They should never be sacrificed to a contradiction-free legal 

construct by means of which law denies the existence of the contradictory expectations in favor 

of an internally consistent institution. In contrast to the treasured legal ability to furnish turbulent 

life with sufficient clarity, reliability and precision, legal doctrine in this context needs to produce 

ambiguous concepts that not only encompass contradiction, but that even cultivate and intensify 

them. In the case of social networking, law must be ready with concepts that institutionalize 

contradictory logics of action” (TEUBNER; COLLINS, 2011, p. 127).
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apenas a partir das exibições do filme no mercado doméstico; porém, os 
coprodutores poderão pertencer a diversos países e ter interesse na presença 
de um elenco internacional no filme, pois isso potencializará as suas receitas, já 
que eles auferem receita não somente das vendas domésticas, mas também, 
e principalmente, das vendas internacionais. Nesse contexto, o distribuidor 
local e o investidor podem estar pouco propensos a aceitar que a realização 
do filme aguarde a disponibilidade de agenda desses atores estrangeiros, 
o que seria benéfico para os coprodutores. Há, portanto, um conflito entre 
o referido investidor e os coprodutores acerca do melhor elenco para o 
filme, das estratégias de comercialização e de outros fatores pertinentes ao 
potencial comercial da futura obra, conflito esse que afeta os interesses de 
todos os demais investidores. Ocorre que o melhor desempenho comercial do 
filme é interesse de todos os membros da rede, sendo razoável esperar que 
o desempenho internacional favoreça o doméstico, e vice-e-versa, havendo 
um contraditório alinhamento de interesses no sentido de que o melhor 
desempenho do filme será a maior vantagem para todos e para cada um ao 
mesmo tempo. 

O paradoxo “bilateral e multilateral”, ou da unidade na multiplicidade, 
repousa sobre a ideia de que a operação econômica se perfaz mediante 
vários contratos bilaterais, pois a performance independente de cada agente 
econômico, fortemente coordenada em razão da natureza da operação 
econômica subjacente, é que resultará no empreendimento comum. Assim, 
mesmo que as partes estejam unidas em um único contrato bilateral, elas 
deverão pautar a execução de suas obrigações não apenas considerando os 
objetivos delineados nesse contrato, mas também o objetivo comum. Tais 
objetivos comuns estarão delineados na somatória de todos esses contratos, 
e não em cada um deles em particular, somente sendo possível compreender 
o individual a partir do todo. A contradição é justamente a análise da 
individualidade a partir da totalidade subjacente aos numerosos vínculos 
bilaterais. 

Por isso, não se trata apenas de enxergar a existência de um nexo 
funcional entre contratos independentes, mas de perceber que há algo maior 
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que os une, que é a unicidade da operação econômica que lhes é subjacente.20 
A união de contratos nesse contexto é capaz de produzir efeitos jurídicos sobre 
os contratos bilaterais, havendo uma constelação de contratos bilaterais, mas 
com efeitos multilaterais.

Para Teubner & Collins, os arranjos produtivos em rede são causadores 
de uma “irritação” no direito,21 pois os paradigmas da empresa e do contrato 
não são suficientes para lidar com os riscos e a alocação de responsabilidades 
presentes nas operações econômicas em rede.22 

Em síntese, podemos dizer que no regramento contratual as partes 
atuam buscando os seus melhores interesses, no regramento societário ou 
empresarial elas atuam buscando os melhores interesses da organização e 
no contexto da rede as partes cooperam para alcançarem o melhor resultado 
para si próprias e para a atividade econômica, que é o seu objetivo comum.23 

20  O professor Lorenzetti (2007, p. 61) refere-se à operação econômica subjacente como 

causa supracontratual: “La conexidad referida es un elemento importante para interpretar los 

grupos de contratos, puesto que hay una finalidad supracontractual que inspiró su celebración 

y debe guiar su interpretación”.

21  “In conclusion, the networking of independent economic organizations causes judicial 

irritation. [...] the concept has a double significance: judges are irritated by network phenomena 

and are provoked to respond to these anomalies with piercing liability. In turn, these precedents 

of piercing liability irritate legal doctrine, which regards to such seemingly equity-oriented or ad 

hoc exceptions to privity of contract as a challenge to the doctrinal concepts [....]” (TEUBNER; 

COLLINS, 2011, p. 81-82).

22  “The legal institutions which have been at the centre of private law since the industrial 

revolution – contract and association – cannot cope with the risks and opportunities posed by 

networks. Numerous cases brought before the courts show that these institutions are not able 

to deal with the co-ordination and liability problems which are generated by networks. Legal 

practice needs solution which goes beyond the classical traditions of thinking in the dichotomy 

of contract and association – without being able to count on veritable support from legal 

doctrine in doing so” (AMSTUTZ; TEUBNER, 2009, Preface, p. vii).

23  “It is no accident, but inherent in network structure, that the issue of ‘common purpose’ can 

only be responded to with a contradiction. Network participants must adapt to a contradictory 
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Cabe precisar o conceito de “rede” que Teubner utiliza. Realçando 
as críticas existentes ao conceito de redes devido à generalidade com 
que diversas áreas do conhecimento o têm utilizado, Amstutz e Teubner 
(2009, p. 1) destacam que o conceito de “rede” não é um conceito jurídico 
propriamente dito. A rede, para Teubner, consiste em arranjos produtivos 
de cooperação entre empresas, e, nesse sentido, tais arranjos são híbridos, 
pois contêm características de estruturas societárias, ou hierárquicas, mas 
ao mesmo tempo se perfazem por meio de contratos bilaterais, de maneira 
descentralizada. O enfoque que se dará ao conceito de redes neste trabalho, 
na linha daquele empregado por Teubner & Collins (2011, p. 92), é o de unidade 
econômica, isto é, rede como a “cooperação econômica entre empresas”. 

Contudo, como o conceito de redes não é jurídico, mas social e, portanto, 
não pode ser utilizado como uma categoria jurídica para reconceituar 
problemas jurídicos, Teubner & Collins (2011, p. 147-148) recorrem ao conceito 
de contratos conectados do direito alemão como categoria para introduzir a 
ideia de redes no direito. Teubner & Collins (2011, p. 147) definem o conceito 
de contratos conectados como uma “série de contratos independentes que 
criam uma unidade econômica, não obstante a sua natureza separada”.24 

A rede contratual, conforme Teubner, dará ensejo a efeitos jurídicos 
próprios, em especial, em relação às seguintes dinâmicas: (a) a interpretação 
das obrigações das partes em um contrato em relação aos objetivos da rede, 
não apenas aos objetivos do contrato; (b) a responsabilidade de um membro 
da rede em relação a outro membro da rede, mesmo que não haja vínculo 
contratual entre ambos; e (c) a responsabilidade de um membro da rede diante 
de terceiro externo à rede, mesmo que não haja vínculo contratual entre eles.

double challenge: following their own individual interest and realizing the overarching network 

purpose in one and the same operation […]” (TEUBNER; COLLINS, 2011, p. 128).

24  “The legal institution of ‘connected contracts’ – a range of independent contracts that create 

an economic unity, notwithstanding their separate nature – first made itself known within the 

realm of contractual arrangements for credit” (TEUBNER; COLLINS, 2011, p. 147). Não obstante 

Teubner utilize a expressão contratos “conectados”, empregamos neste trabalho o termo 

contratos “coligados”, que nos parece mais utilizado na doutrina brasileira (MARINO, 2009). 
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3.1. O contrato de coprodução no contexto da rede

Alguns elementos essenciais caracterizam a coprodução. O contrato de 
coprodução deve dispor sobre o compartilhamento de riscos e benefícios, 
e sobre o compartilhamento do controle. Podemos considerar disposições 
sobre o compartilhamento de riscos: (a) a colaboração para a realização de 
uma obra audiovisual; e (b) a realização de contribuições em aportes financeiros, 
em direitos ou serviços25. Por outro lado, pode-se considerar cláusulas sobre 
repartição de benefícios e de controle aquelas que versam sobre: (a) a divisão 
dos direitos autorais sobre as obras intelectuais coproduzidas; (b) a divisão dos 
direitos de distribuição e comercialização; e (c) a atribuição da receita oriunda da 
comercialização da obra. 

Com efeito, não haverá operação de coprodução se não houver a divisão 
de direitos autorais sobre a obra audiovisual produzida. Da mesma maneira, 
não se caracteriza a coprodução se apenas uma das partes prover todos os 
insumos e serviços, ou recursos financeiros, necessários à realização do filme. 

O compartilhamento de riscos, mediante a conjugação de esforços das 
partes, e a repartição dos benefícios (direitos autorais e seus consectários) 
são absolutamente essenciais para o modelo de negócio da coprodução e, 
consequentemente, para a qualificação jurídica do contrato entre as partes 
como um contrato de coprodução. 

As partes no contrato de coprodução serão constituídas por dois ou mais 
produtores audiovisuais, dependendo da configuração do negócio. A partir 
da coprodução, outras relações contratuais serão constituídas, ligando cada 
um dos coprodutores aos respectivos investidores. Como dito anteriormente, 
cada um dos coprodutores, para viabilizar as suas atribuições na coprodução, 
em especial o aporte financeiro ao qual se obrigou, desencadeia arranjos 
contratuais com terceiros, os quais constituirão operações interdependentes 
umas em relação às outras; isto é, do cumprimento de um arranjo contratual 

25  No mesmo sentido, acerca da possibilidade de os aportes em coprodução constituírem 

recursos financeiros, direitos e serviços, conferir Kamina (2014, p. 217).
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surge a obrigação do cumprimento daquele que lhe é subsequente, e assim 
por diante (TEUBNER; COLLINS, 2011, p. 156). 

No contrato de coprodução, as obrigações dos coprodutores caracterizam 
um programa de trabalho orientado para um único fim, que é a realização 
do filme, o que enseja uma preponderância do empreendimento comum em 
relação às obrigações individuais de cada uma das partes, e intensifica os deveres 
de colaboração e cooperação.26 Trata-se, portanto, de contrato associativo. 

4. As tensões entre coprodutores na operação econômica 
em rede 

Os paradoxos inerentes às redes contratuais, notadamente no que se 
refere à posição jurídica de agentes financiadores que, como no contrato 
de coprodução, são concorrentes e parceiros ao mesmo tempo, pois devem 
competir e cooperar na realização da operação econômica subjacente, são 
causadores de conflitos variados. Preferimos designar esses conflitos de 
“tensões”, na medida em que eles não devem levar os contratos de coprodução 
a um rompimento, sob pena de inviabilizarem a operação econômica como um 
todo, isto é, a produção e a comercialização do filme, causando um prejuízo 
muito maior a todos os envolvidos. 

26  “Os contratos do gênero do último indicado definem-se como contratos associativos, e 

contrapõem-se aos contratos de troca (ou sinalagmáticos ou de prestações correspectivas), 

nos quais aquilo que uma parte dá ou promete à outra parte encontra a sua contrapartida 

imediata e definitiva naquilo que a outra parte lhe dá ou lhe promete a si, esgotando assim a sua 

função na troca recíproca de bens ou de serviços; também nos contratos associativos, as partes 

obrigam-se uma em relação às outras, mas os deveres e as atribuições de cada uma surgem 

em razão do escopo comum e em função da organização comum que assim normalmente se 

cria com características de relativa estabilidade e duração” (ROPPO, 2009, p. 83). Para uma 

discussão do contrato de coprodução como contrato de joint venture, consultar “O contrato 

de coprodução audiovisual: uma operação econômica em rede” (SALINAS, 2016, p. 111-113). 
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4.1. A tensão do compartilhamento do controle e da receita 
entre os coprodutores

Como dissemos anteriormente, é inerente à coprodução a repartição 
entre os coprodutores dos direitos autorais sobre o filme produzido, divisão 
essa que é determinada, normalmente, com base nas respectivas contribuições 
para o financiamento da produção. Deter direitos autorais implica (i) controlar 
a obra (controlar a sua utilização, comercialização e a produção de obras 
derivadas) e (ii) participar dos rendimentos oriundos da sua comercialização. 

Os contratos de coprodução trazem consigo a tensão da determinação do 
escopo dos direitos compartilhados. Não há dúvida de que o filme é uma obra 
audiovisual protegida por direitos autorais, e, nesse sentido, os coprodutores 
serão os cotitulares dos direitos autorais sobre a obra audiovisual produzida.27 
Entretanto, os direitos autorais decorrentes da realização de um filme vão 
além daqueles incidentes sobre o filme coproduzido, e essa dinâmica causa 
uma série de nuances e potenciais conflitos na coprodução. 

Visando analisar a dinâmica dos direitos autorais na coprodução, 
propusemos, em outra oportunidade, uma classificação de obras artísticas 
e respectivos direitos autorais resultantes da produção audiovisual, que é a 
seguinte: (a) obras artísticas preexistentes ou originais: aquelas já existentes 
que serão adaptadas para a produção da obra audiovisual, ou aquelas 
que serão criadas originariamente para a produção audiovisual (materiais 
de desenvolvimento); (b) obras autônomas: aquelas criadas durante a 
produção, que possuem autonomia estética e podem ser comercializadas 
separadamente; (c) obras audiovisuais: aquelas que resultam da produção; 
(d) obras derivadas futuras: consistem no direito de realizar as produções 

27  O art. 5º, VIII, i, da Lei n. 9.610/1998, a Lei de Direitos Autorais, inclui as obras audiovisuais 

entre aquelas protegidas, conferindo aos respectivos coautores os direitos de natureza 

econômica, ou patrimonial, previstos nos arts. 28, 29 e seguintes, e os direitos morais de autor, 

previstos no art. 24 do mesmo diploma legal. Os coautores da obra audiovisual são aquelas 

pessoas indicadas no art. 16 da Lei n. 9.610/1998.
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subsequentes, ou sequels, prequels, spin-offs ou remakes da obra original 
(SALINAS, 2016, p. 94-96).28 

Assim, será que cláusulas contratuais que distribuam desigualmente 
entre os coprodutores os direitos autorais decorrentes da coprodução serão 
válidas à luz dos objetivos do contrato de coprodução e, adicionalmente, 
à luz dos objetivos da rede? Se o contrato de coprodução for ambíguo ou 
omisso em relação aos direitos autorais compartilhados, como ele deverá ser 
interpretado? 

Como vimos acima, “controlar” a obra é diferente de “ganhar” com a 
obra, isto é, de “participar” dos rendimentos oriundos da sua comercialização. 
O contrato de coprodução deverá distribuir entre os coprodutores ambas 
as prerrogativas decorrentes do controle, pois aquele que detém o controle 
necessariamente participará dos rendimentos, mas aquele que participa dos 
rendimentos não necessariamente deterá o controle.29

28  “Spin-Off: uma série de televisão baseada em personagens ou situações criadas para uma 

série anterior” (SIMENSKY, 2004, p. 1551).

“Sequel: uma obra na qual os personagens principais de uma obra anterior aparecem numa 

estória que se passa num tempo futuro em relação àquele da obra anterior” (SIMENSKY, 2004, 

p. 1548).

“Prequel: uma obra na qual os personagens principais de uma obra anterior aparecem numa 

estória que se passa num tempo passado em relação àquele da obra anterior” (SIMENSKY, 

2004, p. 1543).

“Remake: um filme baseado num filme anterior no qual um ou mais dos personagens principais 

participam em substancialmente dos mesmos eventos e situações retratados no filme anterior” 

(SIMENSKY, 2004, p. 1545).

29  Ressalva-se a existência de normas de ordem pública em cada país que possam endereçar 

esse tema. No caso do Brasil, há regulação produzida pela Agência Nacional de Cinema sobre 

essa temática, em específico a Deliberação da Diretoria Colegiada da Ancine n. 95, de 8 de junho 

de 2010 (Disponível em: https://www.ancine.gov.br/pt-br/legislacao/deliberacoes-decisoes-an-

cine/delibera-o-n-95-de-08-de-junho-de-2010. Acesso em: 28 jan. 2019). Para uma discussão 

sobre a regulação brasileira dos contratos de coprodução, consultar “O contrato de coprodução 

audiovisual: uma operação econômica em rede” (SALINAS, 2016, p. 133-142).
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Teubner & Collins (2011, p. 184-195) identificam como uma decorrência 
da rede de contratos coligados a existência de um dever dos membros da 
rede de lealdade aos seus objetivos. Assim, os membros da rede detêm a 
obrigação, implícita ou explícita, de atuar de forma conducente aos objetivos 
da operação econômica subjacente, e essa obrigação reveste-se da natureza 
de obrigação essencial do contrato de coprodução, muito mais intensa do que 
o dever lateral de boa-fé.30 Portanto, o dever de atuar de forma conducente 
aos objetivos da rede pode dar ensejo a obrigações implícitas nos contratos 
bilaterais, e que decorrem justamente da multiplicidade de contratos bilaterais 
que caracterizam as redes contratuais. 

Assim, considerando os objetivos da rede, pode-se inferir a existência de 
uma obrigação de realização desses objetivos por cada um de seus membros, 
ou seja, uma obrigação precípua de atuar de forma intensamente coordenada 
e que viabilize o empreendimento comum.31 Isso significa dizer que, a partir 
de uma obrigação de atuar de forma a viabilizar o cumprimento dos objetivos 
da rede, é possível depreender a existência de obrigações implícitas, não 
expressas, e que decorrem do fato de ser o contrato de coprodução um 
contrato coligado no contexto de uma operação econômica em rede.32 

30  “The legal task is one of distinguishing between contractual good faith duties and 

intensified loyalty duties toward the whole network” (TEUBNER; COLLINS, 2011, p. 185)

31  Teubner & Collins (2011, p. 184) explicam que o conceito de “objetivos da rede” não 

significa simplesmente atuar para a consecução de fins comuns, mas, “purpose encompasses 

the process whereby internal logic is brought into line with external demands”. 

32  “Network purpose then becomes the yardstick, according to which the intensified duties 

of loyalty that arise out of a multilateral networking of bilateral contracts can be identified and 

constituted” (TEUBNER; COLLINS, 2011, p. 186). Particularmente quanto às redes no formato 

de estrelas e raios, ou seja, aquelas em que há um núcleo e diversos contratos bilaterais ligados 

a esse núcleo, como é o caso da coprodução, Teubner & Collins (2011, p. 1890) referem-se, 

ainda, a um dever de lealdade dos membros da rede ao seu núcleo intensificado, o que seria 

resultado dos efeitos da lógica contraditória das redes sobre o dever de boa-fé no âmbito dos 

contratos bilaterais, dever esse que é válido tanto no sentido do núcleo para a margem como 

vice-e-versa. 
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Essa interpretação resulta em um dever de privilegiar a maximização 
de resultados e de eficiências para todos os agentes integrantes da rede – 
independentemente de se posicionarem no núcleo ou na margem; esse dever 
se estende do núcleo para a margem ou, como no caso do financiamento à 
produção audiovisual, da margem para o núcleo da rede.33 

No contexto de uma rede contratual para o financiamento à produção 
audiovisual, o coprodutor, para viabilizar o seu aporte financeiro, celebrará 
arranjos contratuais com terceiros visando obter destes o financiamento 
necessário em troca de participações percentuais sobre os resultados da 
comercialização da obra; ora, se esse aporte financeiro puder ser recuperado 
por meio da venda da obra e, também, da comercialização de outros direitos 
autorais decorrentes daquela produção audiovisual, maior probabilidade 
haverá de recuperação do investimento, razão pela qual não faz sentido 
restringir a recuperação desse financiamento a apenas uma parte dos 
direitos autorais resultantes da coprodução. Tal restrição implicaria fragilizar 
os interesses dos arranjos contratuais subsequentes com os quais aquele 
específico coprodutor se vinculou. A racionalidade inerente a essa conclusão 
é a de que a maior vantagem para uma parte contratual deve resultar em 
uma maior vantagem aos outros membros da rede, e que, nessa lógica, tais 

33  Teubner & Collins (2011, p. 192) argumentam que, conforme estudos da ciência 

organizacional sobre sistemas just-in-time e de franquias, as redes são marcadas pelo dever de 

distribuição do lucro (profit sharing) ou das vantagens resultantes da operação para todos os 

membros – o que se justifica pela necessidade de se estimular e valorizar a produtividade e o 

ganho de eficiência para todos os agentes participantes, e defendem a existência de um dever 

de atuar de modo a assegurar as maiores vantagens para si e para os agentes que estão na 

margem ao mesmo tempo, apontando a existência de um dever de repassar as vantagens que o 

núcleo obtiver para si também para os agentes que se encontram na margem. Parece-nos que, 

no caso da rede de contratos coligados para o financiamento à produção audiovisual, como a 

comercialização do filme é feita pelos agentes que estão na margem e não no núcleo, o dever 

de transferência das vantagens deve atuar nos dois sentidos, ou seja, do núcleo para a margem 

e da margem para o núcleo da rede. 
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vantagens devem ser repassadas aos outros membros da rede.34 Em suma, 
todos os agentes econômicos da rede devem se beneficiar da atividade 
econômica por ela realizada (TEUBNER; COLLINS, 2011, p. 194-195). 

Assim, diante de uma omissão, obscuridade ou ambiguidade no contrato 
de coprodução sobre a divisão entre as partes dos direitos autorais resultantes 
do filme produzido, o contrato deve ser interpretado de modo a caracterizar 
a obrigação e o direito dos coprodutores de se beneficiarem igualmente de 
todos os direitos autorais, pois, dessa maneira, poderão passar adiante o seu 
benefício econômico aos terceiros com quem se vincularão contratualmente 
no contexto da rede, o que será mais benéfico para a atividade econômica 
subjacente. No mesmo sentido, eventual economia dos recursos investidos 
para a produção deve reverter para a atividade econômica comum ou ser 
distribuída entre os investidores para a recuperação de seus aportes.

4.2. A tensão das assimetrias legislativas quanto à proteção de 
direitos autorais

Para realizar o filme, os coprodutores deverão contratar diversos 
profissionais, cujas funções são criativas e resultam em criações, atuações ou 
desempenhos, protegidas por direitos autorais ou conexos. As contratações 
de profissionais como intérpretes, roteiristas, cenógrafos, figurinistas, 
desenhistas, diretores e outras funções criativas são estruturadas em 
contratos bilaterais com cláusulas prevendo a transferência dos respectivos 
direitos autorais para o coprodutor que os contratar. Os contratos de 
coprodução preveem que os coprodutores deverão adquirir a totalidade dos 
direitos autorais patrimoniais dos participantes de tal modo que seja possível 

34  “[…] the complete instruction within a franchise network amounts to the paradoxical 

demand to act in one’s own interest, whilst also acting in the interest of the other party to the 

commercial contract, and at the same time act in the best interests of the franchise operation 

as a whole” (TEUBNER; COLLINS, 2011, p. 24).
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a exploração do filme por quaisquer meios de comercialização, atuais ou 
existentes no futuro, sem restrições.35 

Entretanto, em coproduções internacionais a produção do filme ocorrerá 
em mais de um país, e, consequentemente, aquelas atividades acima 
mencionadas e os respectivos contratos estarão submetidos a jurisdições 
distintas, o que pode ser problemático, pois as legislações regulam de forma 
distinta o contrato de cessão de direitos autorais ou a proteção aos direitos 
morais de autor.36 

Essa assimetria legislativa pode impedir os coprodutores de cumprirem a 
obrigação de obter a totalidade dos direitos autorais sobre as participações de 
terceiros e gerar responsabilidades que precisarão ser compartilhadas.37 

Por exemplo, do ponto de vista de um coprodutor brasileiro, o 
cumprimento da exigência de contratar participantes cujas cessões de direitos 
autorais não contenham quaisquer restrições à futura comercialização da 
obra coproduzida pode ser problemático em razão do regime jurídico da Lei 
n. 9.610/1998, a Lei de Direitos Autorais, para o contrato de cessão dos direitos 
autorais. Com efeito, referida lei determina: 

35  A cessão de direitos patrimoniais de autor é negócio jurídico típico e está sujeita ao regime 

dos arts. 49 e 50 da Lei n. 9.610/1998. 

36  No que se refere à proteção de direitos morais de autor, por exemplo, no Brasil tais direitos são 

inalienáveis e irrenunciáveis, conforme disposto no art. 27 da Lei n. 9.610/1998, e no caso da obra 

audiovisual serão exercidos pelo diretor, como dispõe o art. 25 da mesma lei; entretanto, é comum 

nos contratos de financiamento que o agente financiador participe, ou decida eventualmente, o 

corte final do filme, isto é, “a versão final de um filme que é apresentada ao público” (SIMENSKY, 

2004, p. 1527), mas tal prerrogativa contratual conflita com a prerrogativa legal do diretor de, 

no exercício de seus direitos morais, “assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer 

modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como 

autor, em sua reputação ou honra” (art. 24, IV, da Lei n. 9.610/1998). 

37  Para uma discussão da assimetria legislativa nos contratos coligados em rede para o 

financiamento a produção audiovisual e que digam respeito a cláusulas de renúncia de direitos 

por violação de direito autoral, inclusive nas hipóteses de direitos morais de autor, consultar 

Salinas (2016, p. 142-154). 
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(i) a proibição da cessão de direitos autorais para 

modalidades de utilização não existentes na data de 

celebração do contrato: o art. 4º da Lei n. 9.610/1998 

dispõe que os negócios jurídicos sobre direitos autorais 

devem ser interpretados restritivamente;38 o inciso VI 

do art. 49 da Lei n. 9.610/199839 determina que, se o 

contrato de cessão de direitos autorais for genérico, isto 

é, não especificar as modalidades de direitos que estão 

sendo transferidas, ele será interpretado prevendo a 

transferência da modalidade que for necessária para 

o cumprimento do escopo do contrato; já o inciso V do 

mesmo dispositivo legal proíbe a cessão de direitos 

autorais para modalidades de utilização não existentes 

na data de celebração do contrato;40 

(ii) a proibição da cessão de direitos autorais e conexos 

decorrentes do trabalho ou da prestação de serviços: a 

Lei n. 6.533/1978, que regulamenta a profissão de ator 

para espetáculos de diversões e televisão, proíbe, no 

seu art. 13, a cessão de direitos autorais decorrentes da 

prestação de serviços profissionais e determina que o 

38  “Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos autorais” (art. 4º 

da Lei n. 9.610/1998).

39  “Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou 

por seus sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes 

com poderes especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios 

admitidos em Direito, obedecidas as seguintes limitações: […] VI – não havendo especificações 

quanto à modalidade de utilização, o contrato será interpretado restritivamente, entendendo-se 

como limitada apenas a uma que seja aquela indispensável ao cumprimento da finalidade do 

contrato” (art. 49, caput e inciso VI, da Lei n. 9.610/1998).

40  “V – a cessão só se operará para modalidades de utilização já existentes à data do contrato” 

(art. 49, V, da Lei n. 9.610/1998).
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artista deverá receber uma remuneração a cada exibição 

da obra.41 

As assimetrias legislativas, além de serem riscos não controláveis 
pelos coprodutores, decorrem das formas distintas com que os países 
incorporaram nas suas legislações internas as normas internacionais sobre 
direitos autorais, além de refletirem como o mercado audiovisual evoluiu em 
cada país.42 Por exemplo, no caso do regime jurídico do contrato de cessão 
de direitos autorais, os dispositivos específicos da legislação brasileira, acima 
indicados, contrastam com o instituto do work made for hire, da lei de direito 
autoral dos Estados Unidos,43 pois, conforme a definição legal,44 esse instituto 
admite a “autoria” da pessoa jurídica quando se tratar de criações para obras 
audiovisuais submetidas ao referido regime jurídico mediante contrato por 
escrito. Nesse contexto, os direitos autorais patrimoniais que o produtor 
brasileiro adquire de um participante, a título de cessão de direitos autorais, 
serão mais restritivos do que aqueles investidos no produtor norte-americano.

Tais assimetrias podem resultar em responsabilidade de um membro da 
rede para com agente externo a esta. Por exemplo, a distribuição de um filme 
nacional no exterior por modalidade de utilização da obra não prevista no 
contrato entre o coprodutor brasileiro e o ator brasileiro; ou a possibilidade de 

41  “Não será permitida a cessão ou promessa de cessão de direitos autorais e conexos 

decorrentes da prestação de serviços profissionais. Parágrafo único. Os direitos autorais e 

conexos dos profissionais serão devidos em decorrência de cada exibição da obra” (art. 13, 

caput e parágrafo único, da Lei n. 6.533/1978).

42  Para uma discussão sobre as restrições a cessão de direitos conexos de intérprete no Brasil 

e o direito a residuals nos Estados Unidos, consultar Salinas (2016, p. 146).

43  Title 17, US Code.

44  17 USC 101: “‘A work made for hire’ is – [...] (2) a work specially ordered or commissioned 

for use as a contribution to a collective work, as a part of a motion picture or other audiovisual 

work [...] if the parties expressly agree in a written instrument signed by them that the work 

shall be considered a work made for hire”. Disponível em: https://www.law.cornell.edu/uscode/

text/17/101. Acesso em: 8 jan. 2019.
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que o distribuidor estrangeiro utilize a imagem do ator brasileiro, caracterizado 
como personagem no filme, em materiais de divulgação que não tenham sido 
autorizados no contrato desse ator. 

Nesses casos, parece-nos que a interpretação mais condizente com 
o fenômeno das redes contratuais é o compartilhamento dos riscos entre 
todos os membros da rede, em vez da sua alocação integralmente àquele 
coprodutor que tenha celebrado o contrato com o ator em questão. Com 
efeito, a alocação do risco integralmente para um dos coprodutores não 
parece ser razoável, visto que a assimetria legislativa é um risco inerente à 
atividade econômica como um todo, e não decorrente da conduta de um dos 
coprodutores e/ou da atuação deste em conjunto com outro membro da rede 
(TEUBNER; COLLINS, 2011, p. 266). 

Destaque-se que, muito embora o contrato de coprodução seja o núcleo 
da rede, os coprodutores são dependentes dos investidores para alavancar a 
produção, e os investidores exercem grande influência sobre todos os aspectos 
da produção justamente pelo fato de serem quem aportará os recursos 
financeiros. Dessa maneira, deixar toda a responsabilidade com o núcleo 
da rede resultará em fragilizar a vítima externa à rede, pois o núcleo possui 
menos recursos financeiros para fazer frente aos prejuízos e normalmente 
compartilha o poder de decisão e administração com os financiadores. 

Para Teubner & Collins (2011, p. 265-268), a problemática da 
responsabilidade dos membros da rede em relação a atos causados por 
outros membros a agentes externos à rede deve ser equacionada mediante a 
atribuição de responsabilidades do núcleo para as extremidades, procurando 
alcançar todos os membros da rede quando se tratar de fato que decorra 
da própria operação econômica, ou membros individualmente quando for 
possível atribuir a alguns membros a responsabilidade para com os fatos que 
geraram a obrigação de indenizar. 

A problemática é ainda mais peculiar se considerarmos que as obras 
audiovisuais coproduzidas serão comercializadas internacionalmente e, 
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portanto, estarão sujeitas às leis dos territórios em que o filme será exibido 
para fins de proteção dos direitos autorais.45 

Não obstante, uma maneira de mitigar o risco de responsabilidade 
dos membros da rede por violação a direitos de terceiro externo à rede, no 
caso o ator brasileiro, seria a obrigação de transparência nos contratos de 
coprodução, que devem conter cláusulas determinando obrigações recíprocas 
de informação e transparência, dispondo, por exemplo, sobre a obrigação de 
um coprodutor informar e obter a prévia concordância dos demais sempre 
que houver a necessidade de contratar para participação no filme terceiros 
que imponham restrições em relação ao uso de sua imagem no filme ou nos 
respectivos materiais de divulgação, ou que imponham quaisquer restrições 
para a comercialização do filme por determinadas mídias e em determinados 
territórios. As eventuais restrições do regime jurídico aplicável aos contratos de 
cessão de direitos autorais devem ser informadas aos coprodutores, para que 
tomem conhecimento e concordem. Trata-se de um dever de transparência 
mais intensificado, visto que assegurar a exploração da obra sem restrições 
significa maximizar os resultados da rede.46 

A obrigação de informação e transparência, ainda que não expressamente 
prevista, deve ser tomada como uma obrigação implícita dos coprodutores 
em decorrência dos objetivos da rede, visto que a interrupção da circulação 

45  A proteção do direito autoral sobre as obras artísticas protegidas segue o princípio do 

tratamento nacional, estabelecido no art. 5(1) da Convenção de Berna, pelo qual as obras de um 

autor serão protegidas em outro país da União pela proteção consagrada pela lei doméstica, isto 

é, a legislação do local onde a proteção é reclamada, ressalvada a proteção mínima garantida 

pela própria Convenção. Assim, há espaço para níveis distintos de proteção a direito autoral, 

inclusive em relação a direitos conexos, na legislação doméstica de cada país. Ressalvamos o 

debate existente atualmente sobre a existência de um direito autoral internacional em razão 

da expansão de “direitos mínimos” em virtude do acordo TRIPS e também dos tratados WCT e 

WPPT da OMPI, o qual pode ser bem exemplificado no artigo de Ginsburg (2000). 

46  Teubner & Collins identificam como um dos deveres de lealdade intensificados em relação 

à rede justamente aquele de transparência, na medida em que um grande nível de transparência 

assegura a funcionalidade da rede (2011, p. 187).
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do filme é um evento que trará enormes prejuízos a todos os participantes da 
operação econômica, não importando a sua posição na cadeia, isto é, se na 
extremidade ou mais próximo ao núcleo da rede. 

4.3. Responsabilidade em caso de inadimplemento e reparação 
de danos 

O descumprimento do aporte por um dos coprodutores, ou a sua 
impontualidade, não pode causar a paralisia da produção do filme, sob 
pena de acarretar o inadimplemento do outro coprodutor para com os seus 
financiadores, e interromper a operação econômica como um todo, o que 
prejudicaria todos os participantes. A solução tradicional de reparação, que 
é o retorno ao status quo ante, não resolve o problema dos coprodutores. 
Qual é o remédio possível? Como permitir que a rescisão do contrato não 
implique a paralisia da produção do filme, já que os coprodutores adimplentes 
também assumiram obrigações de entrega do filme para com os respectivos 
financiadores (televisão, por exemplo)?

A alocação dos riscos de inadimplemento das partes no contrato de 
coprodução não é uma tarefa fácil. Entre as diversas prestações e condutas a 
que se obrigam os coprodutores, a principal é justamente o aporte financeiro 
para a realização da obra. Portanto, o inadimplemento do aporte viola 
obrigação essencial do contrato, e pode desencadear inadimplementos em 
cadeia dos demais agentes econômicos, quer haja vínculo contratual, quer 
não. 

O risco da inadimplência dos coprodutores deve ser enfrentado 
no contrato de coprodução sob duas óticas: primeiro, na perspectiva da 
sua mitigação mediante a previsão de cláusula contratual que permita o 
prosseguimento da produção da obra caso a inadimplência resulte na rescisão 
do contrato de coprodução; em seguida, do ponto de vista da responsabilidade 
do coprodutor inadimplente por perdas e danos. 

Em relação à primeira ótica, uma alternativa seria a adoção de cláusulas 
nos contratos condicionando o aporte de um agente investidor à comprovação 
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de que os outros agentes investidores também estão adimplentes com os 
respectivos coprodutores e os seus aportes estão disponíveis para eles. 

Uma cláusula contratual com esse objetivo funcionaria como uma exceção 
do contrato não cumprido intercontratual,47 e faria sentido no contexto da 
rede em razão do caráter interdependente dos arranjos contratuais.48 Com 
isso, assegura-se que a realização do filme será iniciada quando de fato todos 
os recursos financeiros para fazer frente às despesas estiverem disponíveis. 

A não realização do aporte financeiro caracterizará o inadimplemento 
absoluto do contrato de coprodução por parte do coprodutor inadimplente 
diante do não cumprimento de obrigação essencial do contrato de coprodução, 
afetando a possibilidade de a operação econômica atingir os seus objetivos. 

Nesse contexto, a indenização de natureza restituitória prevista no 
Código Civil nem de longe é razoável em razão da possibilidade de interrupção 
de uma cadeia econômica na sua inteireza.49 A manutenção da rede e, com 
isso, a possibilidade de que esta atinja a sua finalidade parecem-nos ser a 
consequência mais razoável para todos os membros da cadeia produtiva. 

47  “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes pode, antes de cumprida a sua obrigação, 

exigir a do outro. Nessa hipótese, tem direito a invocar a exceção de contrato não cumprido. O 

fundamento desse direito é intuitivo. Visto que a essência dos contratos bilaterais é o sinalagma, isto é, 

a dependência recíproca das obrigações, nada mais consequente que cada qual das partes se recuse a 

executar o acordo, opondo a exceptio non adimpleti contractus. Se não cumpre a obrigação contraída, 

dado não lhe é exigir do outro contraente que cumpra a sua” (GOMES, 2009, p. 109).

48  “The interconnection of performances within the synalagma of exchange contract serves 

as a model for the interconnection of bilateral contracts within the network” (TEUBNER; 

COLLINS, 2011, p. 156). 

49  A esse respeito afirma Martins-Costa (2004, p. 324) que “[...] a matéria é regida pelo 

princípio da ‘reparação integral’ (art. 944), que indica: em linha de princípio, o dano deve ser 

integralmente indenizado – isto é, não deve ser indenizado nem a mais nem a menos”. Puschel 

(2011, p. 168-170) esclarece que a função principal da responsabilidade civil na “tradição 

jurídico-dogmática brasileira” é a “reparação dos danos sofridos pela vítima”, e que limitar a 

responsabilidade civil ao princípio da “restituição” torna-se um limitador no arbitramento da 

sanção, o que conduz a dificuldades para que a responsabilidade civil cumpra as suas funções 
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Como modo de prefixação de perdas e danos e também compensação, 
sugere-se o emprego de cláusulas rescisórias nos contratos de coprodução, 
permitindo a sub-rogação na esfera de interesses do coprodutor adimplente de 
todos os direitos autorais obtidos pelo coprodutor inadimplente e, também, de 
todos os recursos financeiros que terceiros lhe aportaram e que já estavam na 
sua esfera patrimonial por ocasião da rescisão do contrato de coprodução.50 

Alternativamente, propõe-se a adoção nos contratos de coprodução 
de cláusula prevendo o direito de uma parte sair do projeto, hipótese em 
que a outra parte estaria obrigada a adquirir a sua quota-parte por um preço 
cujos critérios estariam preestabelecidos no contrato de coprodução ou em 
pacto acessório. A outra parte poderia, ainda, contrapor-se e exercer o seu 
direito de retirada, hipótese em que aquele que primeiro alegou pretender 
sair tornar-se-ia obrigado a adquirir a fração de direitos da outra parte. Essa 
solução seria uma adaptação mecânica de uma cláusula shotgun, conhecida 
nos arranjos de acordos de acionistas para empreendimentos comuns, como 
joint-ventures. A proposta permite a continuidade da operação econômica, 
porém afastando-se de uma dinâmica de compensação por inadimplemento. 

secundárias, que são a “prevenção (por dissuasão) e a distribuição de riscos e danos”. Nas suas 

palavras: “[...] em nosso ordenamento, via de regra, não é possível alterar o valor da sanção de 

reparação com vistas a atingir o objetivo dissuasório”.

50  Considerando, entretanto, realidades como a brasileira, na qual o financiamento da 

produção depende de recursos públicos, essa sub-rogação de direitos e obrigações não geraria 

efeitos práticos, pois dificilmente as fontes públicas de financiamento, como o Fundo Setorial 

do Audiovisual, que contrataram com o coprodutor inadimplente concordariam em transferir 

direitos nos contratos a terceiros por absoluta falta de amparo legal. 
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5. Conclusão

Este artigo propôs-se a analisar tensões específicas entre os coprodutores, 
e entre estes e outros agentes econômicos que participam do financiamento 
à produção audiovisual, na perspectiva de uma rede de contratos coligados 
a partir do conceito formulado por Teubner & Collins (2011). Como destaca 
Morawetz (2007), a atividade de produção audiovisual caracteriza-se por 
ser intensiva em capital, porém os produtores não possuem os recursos 
financeiros necessários para fazer frente ao desenvolvimento de seus 
produtos, o que conduz toda a atividade a estruturar-se sobre investimentos 
de outros agentes, nacionais e estrangeiros, tendo o financiamento por 
meio de coproduções se intensificado nos últimos anos. Nessa perspectiva, 
a rede de contratos coligados para o financiamento à produção audiovisual, 
com o contrato de coprodução como núcleo, operacionaliza um processo 
intensivo de transferência de risco, do núcleo para as margens. O referencial 
teórico utilizado permitiu-nos reconceituar tensões na relação entre os 
coprodutores, e entre estes e outros membros da rede, que, de outro modo, 
poderiam levar esses contratos a situações de rompimento e prejuízo muito 
maior para todos os envolvidos. A dinâmica específica e peculiar dos direitos 
autorais decorrentes da produção audiovisual levou-nos à conclusão de 
que o contrato de coprodução audiovisual, como núcleo da rede, deve ser 
interpretado de forma a potencializar as vantagens para todos os outros 
membros, valorizando o ganho de eficiência e produtividade desse arranjo 
produtivo, em vez de fragilizá-lo. Da mesma maneira, o conceito de redes 
contratuais nos permite interpretar esse arranjo contratual prevendo a 
obrigação precípua dos agentes de atuar de forma conducente aos objetivos 
da operação econômica subjacente, obrigação essa mais intensa do que o 
dever lateral de boa-fé contratual. Examinamos, também, algumas tensões 
específicas, como aquelas decorrentes de assimetrias legislativas em matéria 
de direitos autorais e inadimplemento pelo coprodutor da obrigação de 
aporte financeiro, propondo alternativas para a sua saída sem que o projeto 
seja paralisado, e cláusulas de transparência que mitiguem o risco decorrente 
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das assimetrias legislativas nas coproduções internacionais. Por fim, cumpre 
destacar que, diferentemente do que ocorre nas franquias, no financiamento 
à produção audiovisual as margens são mais fortes do que o núcleo, visto que 
são os agentes na margem que possuem os recursos financeiros necessários à 
produção, e tais agentes participam do processo de realização do filme, o que 
resulta em uma rede menos hierárquica do que, por exemplo, o sistema de 
franquias, amplamente analisado por Teubner & Collins (2011).
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Prefácio ao Artigo 6, “Direito de recesso e valor de 
reembolso em companhias”

O direito, como técnica, busca criar mecanismos tendentes a solucionar 
divergências que eventualmente surjam no futuro. Os interesses inicialmente 
manifestados quando da decisão associativa poderão não mais existir, 
ocasionando o reexame dos ideais e das expectativas que levaram à criação 
da sociedade mercantil. Nessas circunstâncias, a norma jurídica busca prover 
os mecanismos tendentes a resolver conflitos e a equalizar direitos e deveres 
entre os contratantes. Esse equilíbrio nem sempre é fácil, principalmente 
nos vínculos estabelecidos por prazo alongado, como ocorre nas associações 
societárias. Uma dessas situações ocorre com os contratos que se pretenda 
sejam de longa duração, harmônicos e funcionais. Quando, no decurso da 
associação, os interesses se alteram, as expectativas não mais se realizam 
ou a confiança se esfuma, não raro surge a habilidade para – de maneira 
mentalmente honesta ou não – entendermos ou acreditarmos que os nossos 
direitos estão sendo prejudicados pela outra parte.

No caso dos vínculos obrigacionais nascidos da existência de relações 
associativas, no âmbito das companhias, as divergências têm que ser resolvidas 
em função de interesses nem sempre coincidentes. Assim, as normas de 
lei, bem como o previsto contratualmente, devem cuidar dos interesses do 
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sócio divergente, dos interesses da própria companhia, dos interesses dos 
agentes que a ela prestam serviços e dos interesses da comunidade na qual a 
companhia atue. Essas situações, bem como os sujeitos envolvidos na relação 
obrigacional, também são objeto de proteção e de deveres impostos pela Lei 
das Companhias (LC) de maneira mais clara ou menos explícita. Em resumo, 
a norma legal vigente busca proteger os interesses dos acionistas, bem 
como dos que cuidam da função social da empresa. Essa foi uma inovação 
modernizante trazida pelo legislador de 1976.

Olhando agora só para o interesse dos acionistas que eventualmente 
divirjam da posição da maioria, a LC atribui a possibilidade de o descontente 
exercer o direito de se retirar do convívio social na ocorrência de determinadas 
hipóteses exaustivamente previstas pela própria Lei Societária. Mas, se 
o direito de retirada é importante na defesa dos interesses dos acionistas 
saintes, o quinhão daquele que se vai poderá significar perigosamente a 
redução do patrimônio social. Essas situações são delicadas o suficiente para 
que a LC preveja a possibilidade da revogação da decisão majoritária caso seja 
de ordem a colocar em risco a continuidade do empreendimento. Esse direito 
foi uma das poucas manifestações concretas da lei no sentido de dar à maioria 
o direito de repensar sua decisão, voltando atrás, retirando do acionista 
dissidente o poder de prejudicar o interesse dos demais componentes.

Se olharmos agora somente o eventual conflito de interesses entre 
os acionistas e os respectivos mecanismos para solucionar os conflitos, 
chegaremos à solução mais drástica prevista na LC (art. 137). Isso poderá 
significar, no limite, o rompimento da affectio societatis, culminando na 
saída do sócio discordante, sem que se leve em consideração o interesse da 
empresa, de seus empregados ou dos sócios remanescentes. Nesse ponto, o 
legislador trata somente do interesse do sócio retirante, mas mesmo nessa 
situação drástica o exercício do direito de recesso não pode ser considerado 
mecanismo indene de dúvida e de acesa discussão entre os juristas e 
os tribunais pátrios. O fulcro dessa divergência está no preço, no valor 
monetário a ser atribuído à companhia e, como decorrência, em saber qual 
valor o retirante extrairá do patrimônio comum. Claro está que, pelos motivos 
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anteriormente mencionados, aquele que sai quer levar o maior valor possível, 
e os sócios remanescentes buscam pagar o menor valor possível.

Este foi o grande desafio, muito bem enfrentado por Sérgio Ricardo 
Nutti Marangoni em sua dissertação de mestrado apresentada e defendida na 
Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, de cuja orientação 
e banca tive o privilégio de participar. Em seu cuidadoso trabalho, Marangoni 
desenvolve três vertentes. A primeira nos dá a evolução das hipóteses da 
aplicabilidade do recesso, desde a edição do Decreto n. 3.708/1932 até a Lei 
n. 10.303/2001. Da análise das inúmeras alterações quanto às hipóteses para 
o exercício do direito de recesso, o agora Mestre em Direito nos mostra as 
tendências das várias correntes doutrinárias que procuraram, por exemplo, 
aumentar as situações de proteção do acionista retirante, daqueles outros 
remanescentes ou do interesse social da companhia. A partir desse momento, 
Sérgio Marangoni adentra no âmago da dificuldade e se posiciona na parte 
mais controvertida quanto ao exercício do recesso – qual seja, encontrar o 
justo montante a ser atribuído ao acionista retirante pelo reembolso do valor 
de sua participação social. Aí surge a grande pergunta e o principal motivo 
de ida ao Poder Judiciário (PJ) em busca da solução do conflito social. Em seu 
trabalho, Marangoni defende qual será o valor legal e contratual para a paga 
do sócio retirante.

Seguindo a tradição metodológica adotada pela DIREITO GV, 
Marangoni se debruça na análise de situações concretas experimentadas 
pelas companhias brasileiras, bem como sobre os resultados reais quanto 
à aplicação das regras societárias nos casos de exercício do recesso. Nessa 
última tranche de seu trabalho ele nos mostra que, muito embora o instituto 
venha sendo abundantemente debatido, as companhias parecem não estar 
muito preocupadas nem serem conhecedoras de seus reais efeitos, bem 
como mostram não se acautelarem para evitar saídas cuja metodologia 
para cálculo do valor de recesso possa ser desnecessariamente mais onerosa 
para a companhia. Em resumo, aponta Marangoni a enorme relevância do 
cuidado que os sócios devam ter quando da elaboração do estatuto social da 
companhia.
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Como um trabalho aplicado, mostra as consequências práticas para o 
mundo não só acadêmico, mas como sinal de alerta para os demais colegas 
de atividade profissional. O trabalho chama a atenção para as consequências 
futuras que podem ser geradas pela desatenção com que o direito de retirada 
venha a ser tratado nos estatutos sociais das companhias. Examina Marangoni 
o universo das sociedades anônimas com ações cotadas na bolsa de valores – 
o que nos coloca para a análise 440 companhias, à época. Do exame sobressai 
que as previsões estatutárias dessas companhias para a apuração do montante 
a ser pago ao sócio sainte se dividiam de forma igual entre o cálculo pelo valor 
econômico e pelo valor do patrimônio líquido. Esse levantamento constante de 
seu trabalho é muito mais detalhado do que a simples menção indicativa para a 
qual chamo a atenção do leitor. O levantamento feito abrange as companhias 
de maior porte e sofisticação de nosso mercado, aquelas nas quais as técnicas 
de cumprimento do bom e honesto relacionamento com seus acionistas são 
reguladas não só pela lei, mas também pela normatização de fiscalização da 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo setor de compliance das bolsas 
de valores, inclusive porque boa parte dessas sociedades tem seus American 
Depositary Receipts (ADRs) negociados em Nova Iorque. Ou seja, há uma 
pletora de organismos e de normatizações controlando constantemente a 
formação do valor das sociedades anônimas e, consequentemente, o preço 
para o exercício do direito de retirada dos acionistas dissidentes.

Também enfatiza Marangoni que todo esse regramento de lei e de 
estatutos, da jurisprudência e da doutrina que se vem formando entre 
nós poderia ser bem simplificado se o valor de mercado pudesse espelhar 
melhor a realidade econômica das companhias. A dificuldade com o valor de 
mercado – aquele resultante do preço das transações no mercado de bolsa – é 
que ele está manchado pela pouca liquidez (se alguma!) para a maioria das 
companhias listadas na bolsa de valores nacional. Dessa constatação resulta 
que o direito de recesso, bem como os mecanismos para encontrar o quantum 
satis, são mecanismos fundamentais na proteção do acionista dissidente, 
que, entretanto, se vê prejudicado por determinada tomada de posição dos 
acionistas controladores, situação essa prevista na LC.
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A constatação de Sérgio Marangoni, por abranger só as companhias 
cotadas na bolsa de valores, vale como um alerta, já que essas sociedades são 
as mais sofisticadas, as mais acompanhadas e fiscalizadas do nosso mundo 
corporativo. Tal constatação nos leva a pensar sobre as sociedades anônimas 
existentes pelo país afora. Estarão elas a par das consequências para a vida 
social na adoção de uma ou outra modalidade do exercício de recesso? 
Provavelmente não. O desconhecimento tem-se manifestado em redações 
acanhadas de estatutos sociais, com a usual cópia de cláusulas padronizadas, 
sem que seus sócios tenham sido alertados das consequências de tal falha.

Porém, a pior hipótese será a eventual constatação futura de que inexiste 
previsão alguma de como calcular o valor de saída do sócio dissidente pelo 
exercício do recesso. Esta é uma preocupação absolutamente legítima que 
Sérgio Marangoni nos coloca.

Ary Oswaldo Mattos Filho
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6. Direito de recesso e valor de reembolso em companhias

Sérgio Ricardo Nutti Marangoni1

1. Introdução

Indague a qualquer profissional atuante, direta ou indiretamente, no 
ramo do direito societário sobre qual é o critério legal para a aferição do 

1  Graduado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP). Mestre em Direito dos Negócios pela 

Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV DIREITO SP). Sócio fundador do 

escritório Salusse, Marangoni, Parente, Jabur, e responsável pela área de Direito Empresarial. Árbitro em 

disputas corporativas e comerciais. Ex-Presidente do Comitê de Sociedades da Ordem dos Advogados 

do Brasil, Seccional de Pinheiros/SP. Membro do Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP). Professor 

dos cursos de especialização de pós-graduação da FGV DIREITO SP, responsável pelas disciplinas 

Fusões e Aquisições (2015-2016); Contencioso Societário (2017-atualmente) e Direito Societário 

(2019-atualmente), do programa FGVLAW da FGV DIREITO SP. Membro do Conselho Diretor do 

Centro de Estudos de Sociedades de Advogados (CESA) e Coordenador do Comitê Societário do CESA. 

Conselheiro do Movimento de Defesa da Advocacia (MDA). Nomeado como um dos advogados mais 

admirados em Direito Societário pela publicação “Análise Advocacia 500”, edições de 2015, 2016 e 2017.
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valor de reembolso em caso de exercício do direito de recesso em sociedades 
anônimas, no Brasil, e muito provavelmente, quase de forma unânime e 
automática, a resposta será: é o valor do patrimônio líquido contábil, conforme 
prevê o art. 45 da Lei n. 6.404/1976.

Foi esta a questão, oriunda de um caso da vivência profissional como 
advogado, que me motivou a apresentar a dissertação de mestrado perante a 
Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, trabalho em que 
tive a honra e o prazer de ter como orientador o amigo e brilhante acadêmico 
e advogado professor Doutor Ary Oswaldo Mattos Filho.

Pois bem, a dissertação e agora o presente artigo objetivam contribuir 
para a discussão acerca da afirmação contida no parágrafo inaugural desta 
introdução. Entende-se, e se deve deixar bem claro isso de plano, que a Lei das 
Sociedades Anônimas (LSA) brasileira não estipula como critério legal único o 
valor do patrimônio líquido contábil para a aferição do valor do reembolso, e 
que o caput do art. 45 da Lei n. 6.404/1976 sequer fala em patrimônio líquido 
contábil ou em qualquer outro parâmetro para o cálculo do valor de reembolso.

Busca-se demonstrar que se criou praticamente um dogma sobre o tema, 
provavelmente por razões de ordem histórico-legislativa, e que se transformou 
em senso comum desprovido de melhor fundamentação interpretativa e maior 
análise do instituto do recesso e sua direta vinculação com o valor de reembolso.

A discussão não é simples e, prima facie, assume contornos de 
enfrentamento ao status quo dominante. A tarefa – ousada e arriscada, não há 
dúvida – encontrou, porém, no entendimento jurisprudencial sobre o tema, 
um forte aliado. Aliás, a escolha do tema foi fruto exatamente da vivência, 
como profissional no exercício da advocacia, de um caso com julgamento pelo 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) na época da redação 
da dissertação e agora já com julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), com decisão final confirmatória do acórdão do TJRJ e da defesa de 
entendimento que aqui se faz (caso citado no tópico 3.3). 

Com a análise da função, das características e do histórico legislativo do 
direito de recesso, sustenta-se o entendimento de que seu valor de reembolso 
deve ser o mais próximo do valor real das ações, notadamente nas companhias 
cujos estatutos sociais sejam silentes sobre o tema.
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A interpretação das normas da Lei n. 6.404/1976 que tratam do valor 
de reembolso deve, necessariamente, ser feita à luz e em conjunto com a 
interpretação das normas do direito de recesso, haja vista que o primeiro (valor 
de reembolso) é consequência direta e inafastável do segundo (direito de 
recesso).

O direito de recesso, oriundo do ordenamento italiano, nele introduzido 
pela primeira vez pelo Código de Comércio de 1886 (CC), surge como forma 
alternativa e complementar de proteção aos interesses dos não controladores, 
assegurando ao acionista o direito de distratar o contrato de sociedade, 
dela retirando-se, quando a maioria tomar determinadas deliberações. 
Fundamental, então, é identificar qual tipo de deliberação pode ensejar o 
exercício do direito de recesso. 

É, portanto, uma deliberação que pode ser objeto de uma decisão 
assemblear, não estando inserta naquele rol de direitos intocáveis, supra 
soberania assemblear, e também não faz parte do rol de deliberações que 
sejam oriundas de um ato ilícito (o abuso de poder). É um terceiro tipo de 
deliberação que dá ensejo ao recesso. É um ato lícito, sobre uma matéria 
passível de deliberação assemblear, mas que afeta de forma relevante os 
interesses do acionista que dessa deliberação dissente, tornando, a seus 
olhos, impraticável a permanência na sociedade.

O estudo do direito de recesso e respectivo valor de reembolso é um 
constante convite à reflexão, pois está, nos dizeres de Newton de Lucca:2 

[N]o epicentro dos conflitos entre acionistas 

controladores, de um lado, e acionistas minoritários, 

de outro. Já se disse, com propriedade, que o instituto 

do recesso reflete a tensão permanente entre os 

interesses individuais dos sócios e as necessidades de 

desenvolvimento da empresa. 

2  O direito de recesso no direito brasileiro e na legislação comparada. Revista de Direito 

Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo: Malheiros, v. 114, p. 9, abr./jun. 1999. 
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2. Direito de recesso em sociedades anônimas

2.1. Conceito e função do direito de recesso

O art. 109 da Lei n. 6.404/1976, ao tratar dos direitos essenciais do 
acionista, elenca, entre eles, mais precisamente no inciso V, o direito de 
“retirar-se da sociedade nos casos previstos nesta lei”. Por definição legal, 
portanto, o direito de retirada é um dos direitos essenciais do acionista.

Os direitos essenciais do acionista, por seu turno, podem ser divididos 
em (i) direitos materiais, cuja natureza tem por finalidade a consecução de 
bens econômicos e (ii) remédios jurídicos, cujo objetivo é justamente propiciar 
meios para que os acionistas protejam seus direitos essenciais materiais. 

O recesso é um direito potestativo ou direito formador, consoante 
definição da doutrina germânica (“Gestaltungsrecht”). É uma prerrogativa do 
acionista para a defesa dos seus interesses que acarreta a extinção de uma 
relação jurídica.3 

Assim, os incisos I, II e IV do art. 109 da Lei n. 6.404/1976, ao tratarem, 
respectivamente, da participação nos lucros sociais; da participação no acervo 
da companhia, em caso de liquidação; e da preferência na subscrição de ações, 
partes beneficiárias, bônus e debêntures, todos esses valores mobiliários 
quando conversíveis em ações, estão tratando de direitos essenciais do 

3  Fábio Konder Comparato considera o direito de recesso “um remédio jurídico e não um direito 

material à obtenção de lucros ou vantagens. E remédio reconhecido em lei para a proteção de 

interesses individuais do acionista, não correspondentes, portanto, ao interesse social. Deste, o 

intérprete primeiro continua sendo o majoritário ou controlador. Ele tem o direito – e, em certas 

circunstâncias, até mesmo o dever – de tomar a iniciativa das deliberações sociais que contrariam 

o interesse dos minoritários. Mas o sacrifício destes é considerado iníquo sem uma compensação: 

o poder atribuído aos dissidentes de se retirarem da sociedade com o reembolso do valor de sua 

participação social” (Valor de reembolso no recesso acionário: interpretação do art. 45 da Lei das 

Sociedades Anônimas. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 563, p. 50, set. 1982).
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acionista de cunho estritamente econômico. Já os incisos III e V do mesmo 
art. 109, ao versarem, respectivamente, sobre o direito de fiscalizar a gestão 
dos negócios sociais e de retirar-se da sociedade nos casos previstos na lei, 
estão tratando de soluções jurídicas para que os direitos essenciais materiais 
dos acionistas sejam preservados.

Para Modesto Carvalhosa,4 o direito de recesso:

[T]rata-se de um negócio jurídico, em virtude do qual a 

companhia é obrigada a pagar aos acionistas dissidentes 

o valor de suas ações. Constitui uma resilição unilateral 

ou denúncia. É, portanto, reminiscência da concepção 

contratualista da sociedade anônima, que ainda subsiste 

em diversas esferas da sua estrutura. 

Para Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira,5 recesso “é o direito 
do acionista, de distratar sua participação na sociedade e dela retirar-se, 
direito este vinculado a certas deliberações previstas em lei”. 

O direito de recesso é um direito cuja existência depende da ocorrência de 
um fato, previsto na lei e que faz nascer a possibilidade, e não a obrigatoriedade, 
de seu exercício. A cada caso previsto na lei, a cada ocorrência de seu fato 
gerador, avaliará o acionista se exercerá ou não o direito de retirada.6 

4  Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. São Paulo: Saraiva, 1997. v. 2. p. 741.

5  A Lei das S/A. Rio de Janeiro: Renovar, 1996. v. I. p. 78.

6  “Preferimos, assim, com base na doutrina de Pontes de Miranda, conceber o direito de recesso 

como direito expectativo do acionista, eis que o nascimento do direito expectado depende, ao menos 

nos termos da legislação brasileira de 1976 (§ 3º do art. 137), de condições que extravasam a esfera de 

vontade do titular do direito. O direito abstrato do acionista (direito expectativo) decorre do status 

de sócio, e dá lugar ao direito concreto (direito expectado) de retirar-se da sociedade, ocorridos os 

elementos do mundo fático requeridos pela lei” (RETTO, Marcel Gomes Bragança. Direito de recesso 

e as alterações introduzidas pelas Leis ns. 9.457/1997 e 10.303/2001. Revista de Direito Mercantil, 

Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo: Malheiros, v. 147, p. 81-82, jun./set. 2007).
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O direito de recesso só será possível caso ocorra uma deliberação assemblear 
lícita, sobre matéria que poderia ser objeto do conclave, e que conste no rol de 
deliberações taxativo da lei em que interesses de acionistas que dessa decisão 
dissentem podem, na visão desses mesmos acionistas, ser atingidos.

O conceito de direito de recesso faz mais sentido se diretamente associado 
à sua função, qual seja, a de regulador do natural conflito de interesses entre os 
acionistas, contornando ou eliminando as situações conflituosas decorrentes 
da operação do modelo organizacional empresarial. 

Entende-se ser fundamental a análise do instituto do direito de recesso e 
do seu respectivo valor de reembolso com uma visão sistêmica e finalística de 
suas normas, sob pena de se tornar inócua sua própria existência. 

Assim, a caracterização do direito de recesso como um direito formador 
ou potestativo, como uma declaração unilateral de vontade, como uma 
proteção direta aos acionistas minoritários contra o poder de controle da 
maioria, a par de sua importância teórica e da fundamentação exposta pelos 
doutrinadores, conforme acima demonstrado, não resolve a questão prática 
direta e decorrente de seu exercício, que é saber qual o critério do valor de 
reembolso das ações objeto do seu exercício.

O direito de recesso é previsto em algumas legislações e não existe em outras. 
Tanto no sistema de base romano-germânica há recesso no direito italiano, mas 
não há previsão nas legislações alemã, suíça e francesa,7 assim como, no sistema 
anglo-saxão, não há recesso no direito inglês e há no direito norte-americano.

7  “Analisando alguns sistemas legislativos de base romano-germânica, surpreende-se o estudioso 

com o fato de que nos Direitos alemão, francês e suíço, o recesso inexiste. Falta nesses sistemas tutela de 

minorias ou outros mecanismos mais eficientes substituem o recesso? O direito italiano apresenta três 

hipóteses de recesso, contra as mais de sete da Lei 6.404/76. Da análise dos sistemas norte-americano 

e inglês, de base anglo-saxônica, observa-se que o recesso existe no primeiro, mas não no segundo, 

acentuando-se no Direito norte-americano, a tendência à eliminação do direito de recesso sempre 

que as ações de companhia são negociadas em Bolsa [...]” (SZTAJN, Rachel. O direito de recesso nas 

sociedades comerciais. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo: 

Malheiros, v. 71, p. 51, jul./set. 1988). Vide também Tese de Doutorado da autora apresentada perante a 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em 1982, sobre direito de recesso, p. 154-157.
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É provável que essa diferença legislativa decorra de uma proteção 
diferente que é dada aos acionistas não controladores nas leis inglesa, alemã 
e francesa, por exemplo, tais como maior possibilidade de recurso ao PJ 
para obstar determinadas deliberações e/ou maior imposição de regras para 
disseminação de informações administrativas e/ou, ainda, quóruns mais altos 
para que certas deliberações societárias sejam aprovadas.

Por outro lado, e aqui se usa como exemplo o direito norte-americano, o 
direito de recesso possui função clara de dar liquidez ao acionista dissidente. 
A legislação de Delaware, provavelmente a mais importante do direito 
norte-americano sobre o tema, haja vista a maior quantidade de corporations 
nesse Estado, prevê a stock market exception, isto é, não há direito de recesso 
para os acionistas dissidentes de deliberação societária cujas ações possuam 
negociação em bolsa de valores ou cuja companhia possua mais de dois mil 
acionistas, o que a lei presume assegurar liquidez a seus integrantes.8

Outro conceito muito interessante que se pode extrair também do 
direito norte-americano é que o direito de recesso se prende diretamente à 
noção de valor. Está conectado, como gêmeos siameses, ao seu respectivo 
valor de reembolso. A sua designação (appraisal rights or appraisal remedy) se 
volta à noção de valor, pois to appraise significa avaliar, valorizar.9 E a mesma 
legislação de Delaware requer que os acionistas dissidentes recebam o valor 
justo de suas ações.

Ou seja, dar liquidez ao acionista dissidente é função elementar do direito 
de recesso. E não há efetivamente liquidez se o valor de reembolso não se 

8  GORGA, Érica. Direito societário atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. p. 248-250.

9  De acordo com Blacks Law Dictionary, Sixth Edition, 1990, p. 100: “Appraisal. A 

valuation or an estimation of value of property by disinterested persons of suitable 

qualifications. The process of ascertaining a value of an asset or liability that involves 

expert opinion rather than explict Market transactions. See also Appraise. In corporate 

law, a limited statutory right granted to minority shareholders who object to certain 

fundamental transactions such as mergers. In an appraisal proceeding a court determines 

the appraised value of their shares and the corporation pays such appraised value to the 

shareholder in cash. [...]”.
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coaduna com a realidade da companhia. Se o valor a que o dissidente faz jus 
for muito inferior ao valor real das ações, ou não haverá o exercício do direito 
de recesso, ou o dissidente será transformado em acionista expulso. Se, por 
outro lado, o valor de reembolso for muito superior ao valor real das ações, o 
dissidente sangrará a companhia de modo indevido.

Conclui-se, portanto, este tópico, com a ideia clara de que recesso 
e reembolso são duas faces da mesma moeda, e devem, portanto, ser 
interpretados como um instituto único, indissociável.

2.2. Taxatividade das hipóteses do direito de recesso

A redação do inciso V do art. 109 da lei é bastante clara e revela o caráter 
de norma de ordem pública, irrenunciável, e a tipicidade do direito de recesso.

Art. 109. Nem o estatuto social, nem a assembleia geral 

poderão privar o acionista dos direitos de:

[...]

V – retirar-se da sociedade nos casos previstos nesta lei. 

A previsão legal da hipótese (a taxatividade) é característica e pressuposto 
da existência do direito de recesso. Imprescindível a previsão legal de suas 
hipóteses. É a lei que define o que é ou não uma alteração estatutária relevante 
a ponto de dar vida ao direito de recesso.10 

O direito de recesso está intrinsecamente ligado ao princípio majoritário, 
norteador do sistema decisório societário. Há, entretanto, regras fundamentais 
da vida em sociedade, e quando o poder majoritário modifica essas regras, em 
desacordo com os interesses de alguns, estes não são obrigados a seguir na 

10  “É, portanto, pacífico o entendimento de que só a lei pode prever sobre quais matérias o 

acionista pode dissidir, gerando, consequentemente, o direito de reembolso. Decorre, desse 

remansoso raciocínio, que as hipóteses legais são exaustivas, tipificando os fatos geradores do 
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vida em sociedade, dela podendo retirar-se. O exercício do poder majoritário 
pode constranger os demais acionistas de uma companhia, submetendo-os à 
deliberação majoritária, de controle, porém tal constrangimento (imposição 
de manter-se associado) é limitado pelas hipóteses legais do exercício do 
direito de recesso.11

Em princípio, o recesso pressupõe modificação estatutária decorrente 
de deliberação lícita em assembleia. Diz-se em princípio, pois, como se verá 
mais adiante, entre todas as hipóteses previstas na LSA para o exercício do 
direito de recesso, há duas (parágrafo único do art. 236 e § 4º do art. 223) que 
dispensam a deliberação assemblear para sua existência.

De qualquer forma, só há direito de recesso nas hipóteses em que a lei 
expressamente o prevê. Não se admite a interpretação analógica. De outro 
lado, é também um direito irrenunciável. Pode, eventualmente, não ser 
exercido pelo dissidente em determinado momento quando da ocorrência de 
uma de suas hipóteses legais, porém não pode ser renunciado. 

Egberto Lacerda Teixeira e José Alexandre Tavares Guerreiro12 também 
destacam o caráter taxativo do direito de recesso: “[a] enumeração das 
hipóteses que ensejam o direto de recesso reveste-se do caráter de numerus 
clausus, não se permitindo a extensão do recesso a circunstâncias outras 

direito de recesso. Inexistindo o tipo, inexiste o direito; não há a possibilidade de uma integração 

analógica, sob o raciocínio de que, tratando-se de matéria grave, porém, sem previsão legal, a 

lacuna poderia ser preenchida mediante interpretação (integração) analógica. É a lei quem diz em 

quais casos a dissidência gera o direito de recesso” (MACHADO, Rubens Approbato. Sociedade 

por ações – incorporação, fusão e cisão – direito de retirada. Revista de Direito Mercantil, Industrial, 

Econômico e Financeiro, São Paulo: Malheiros, v. 82, p. 48, abr./jun. 1986).

11  “Significa isso constranger a minoria, e desprezar os seus interesses? Evidentemente, não, 

mas desde que a minoria haja aceito essa regra fundamental do jogo. O princípio majoritário, afinal, 

pressupõe necessariamente a unanimidade, pelo menos uma vez, no momento da constituição da 

sociedade, como postulado de razão social” (COMPARATO, Fábio Konder. Controle conjunto, abuso 

no exercício do voto acionário e alienação indireta de controle empresarial. In: COMPARATO, Fábio 

Konder. Direito empresarial: estudos e pareceres. São Paulo: Saraiva, 1990. p. 43).

12  Das sociedades anônimas no direito brasileiro. São Paulo: José Bushatsky, 1979. v. 1. p. 286. 
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não incluídas no mencionado elenco”. Na mesma linha, Anna Luiza Prisco 
Paraíso.13 

Essas características do direito de recesso (taxatividade e 
irrenunciabilidade) denotam sua rigidez estrutural e também ajudam na 
formulação que aqui se expõe, de que sua consequência direta, seu valor de 
reembolso, deva ser o valor mais próximo possível do valor real das ações da 
companhia, sob pena de comprometer suas características e sua função.

2.3. Desnecessidade de prova de prejuízo pelo acionista 
dissidente

O direito de recesso não decorre de um ato ilícito. Portanto, seu exercício 
não é uma sanção, mas sim uma declaração unilateral de vontade, cuja eficácia, 
como será exposto no tópico 2.4 está sujeita a uma condição resolutiva.

Norma Jonssen Parente,14 ao analisar as hipóteses de recesso em 
casos de fusão, cisão ou incorporação da companhia em outra se manifesta, 
claramente, neste mesmo sentido.

Por não ser decorrente de um ato ilícito, o recesso e seu respectivo 
critério de aferição do valor de reembolso não podem ser interpretados como 

13  “Ademais, vale acrescentar que as hipóteses previstas na Lei são taxativas. Isto significa 

que o estatuto não poderá suprimi-las ou aumentar seu número. Com efeito, a taxatividade 

das hipóteses é princípio universalmente aceito, ou melhor, é tese acolhida por toda a doutrina 

estrangeira, nacional, bem como pelos tribunais” (PARAÍSO, Anna Luiza Prisco. O direito de 

retirada na sociedade anônima. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000. p. 67).

14  “6. A lei não exige comprovação de prejuízo para o exercício do direito de recesso. A 

lei criou uma situação objetiva no recesso decorrente da incorporação, fusão ou cisão de 

sociedades, ocorrendo a hipótese não cabe discussão se houve ou não prejuízo” (PARENTE, 

Norma Jonssen. O direito de recesso na incorporação, fusão ou cisão de sociedades. Revista 

de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo: Malheiros, v. 97, p. 72, 

jan./mar. 1995).
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uma indenização em favor do dissidente. Não há prejuízo a ser indenizado, o 
que também reforça o entendimento exposto neste trabalho de que o valor 
de reembolso deve ser o mais próximo possível do valor real das ações da 
companhia.

2.4. Sujeição a condição – possibilidade de revisão da 
deliberação

Acresça-se uma característica muito importante do direito de recesso, na 
legislação brasileira, a de que é um direito potestativo do acionista dissidente, 
um remédio jurídico, porém sujeito a uma variável condicional. O legislador 
brasileiro, no § 3º do art. 137 da Lei n. 6.404/1976, com a redação que lhe foi 
dada pela Lei n. 10.303/2001, faculta aos administradores da companhia a 
convocação de nova assembleia geral para retificar ou ratificar a deliberação 
que deu ensejo ao direito de recesso, suspendendo a eficácia da declaração de 
vontade, que fica condicionada à manutenção ou não da deliberação anterior.

Esse mecanismo existente na legislação pátria, a par de ignorar e ir 
contra a construção dogmática das declarações de vontade receptícias 
(exercício do direito de recesso), revela a preocupação com a possibilidade de 
que haja pedidos de retirada em quantidade tal que possa colocar em risco a 
própria continuação do negócio da companhia, por sua descapitalização. Fica 
claro, portanto, que o direito de recesso, em nossa legislação, é realmente um 
mecanismo, um instrumento de equilíbrio das relações societárias.

Não há risco para a companhia de se pagar, a título de reembolso, o valor 
real das ações. Caso um grande número de acionistas dissidentes exerça o 
recesso, podendo causar um comprometimento financeiro à companhia, 
nosso sistema prevê a possibilidade de a companhia rever a deliberação 
societária que deu ensejo ao direito de recesso. 
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2.5. A evolução legislativa das normas relativas ao direito de 
recesso e ao valor de reembolso: do Decreto n. 3.708/1932 à Lei 
n. 6.404/1976

O direito de recesso apareceu pela primeira vez em nosso ordenamento, 
no sistema de sociedades, em 1919, nas então denominadas sociedades por 
quotas de responsabilidade limitada, mais precisamente no art. 15 do Decreto 
n. 3.708. Em 1932, foi transposto para as sociedades anônimas pelo art. 9º 
do Decreto n. 21.536, porém restrito aos titulares de ações preferenciais 
dissidentes de deliberação que modificasse as preferências e vantagens 
conferidas a uma ou mais classes de ações preferenciais, ou criasse nova 
classe de ações preferenciais com preferência mais favorável àquelas então 
existentes, ou que alterasse seu valor nominal. 

O Decreto-lei n. 2.627/1940 ampliou as hipóteses de ocorrência do 
direito de recesso para cinco. Nos termos do seu art. 107, eram hipóteses de 
exercício do direito de recesso: (i) criação de ações preferenciais ou alterações 
nas preferências conferidas a uma ou mais classes delas ou criação de nova 
classe de ações preferenciais mais favorecidas; (ii) mudança de objeto 
essencial da sociedade; (iii) incorporação da sociedade em outra ou sua fusão; 
e (iv) cessação do estado de liquidação, mediante reposição da sociedade em 
sua vida normal. E o § 1º do mesmo art. 107 determinava a forma de cálculo 
do valor de reembolso: “§ 1º Salvo disposição dos estatutos em contrário, o 
valor do reembolso será o resultado da divisão do ativo líquido da sociedade, 
constante do último balanço aprovado pela assembleia geral, pelo número de 
ações em circulação”. O art. 150 previu a quinta hipótese do recesso, para o 
caso de transformação do tipo societário. A Lei n. 6.404/1976 ampliou ainda 
mais as hipóteses de exercício do direito de retirada. Em sua redação original, 
o art. 137 previa o direito de retirada nas seguintes sete hipóteses: (i) criação de 
ações preferenciais ou aumento de classes existentes sem guardar proporção 
com as demais, salvo se já previstos ou autorizados pelo estatuto; (ii) alterações 
nas preferências, vantagens, condições de resgate ou amortização de uma ou 
mais classes de ações preferenciais, ou criação de nova classe mais favorecida; 
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(iii) alteração do dividendo obrigatório; (iv) mudança do objeto da companhia; 
(v) incorporação da companhia em outra, sua fusão ou cisão; (vi) dissolução da 
companhia ou cessação do estado de liquidação; e (vii) participação em grupo 
de sociedades.

Além das previsões constantes do art. 137, a redação original da Lei n. 
6.404/1976 também previu o direito de retirada em mais quatro hipóteses. 
A primeira delas, uma repetição da hipótese da transformação prevista no 
art. 150 do Decreto-lei n. 2.627/1940, por meio do art. 221 do novo diploma 
legal. A segunda, prevista no parágrafo único do art. 236, na hipótese de 
aquisição de controle de companhia por pessoa jurídica de direito público, 
por desapropriação, salvo se a companhia já se achava sob controle direto 
ou indireto de outra pessoa jurídica de direito público ou, ainda, no caso de 
concessionária de serviço público. A terceira hipótese foi prevista nos §§ 1º e 2º 
do art. 252, na qual os dissidentes de deliberação de operação de incorporação 
de ações, tanto os acionistas da empresa incorporadora quanto os acionistas 
da empresa cujas ações fossem incorporadas, teriam direito de retirar-se. A 
quarta e última hipótese, complementar àquelas previstas no citado art. 137, 
tinha previsão no § 2º do art. 256, que tratava da compra, por companhia de 
capital aberto, do controle de qualquer outra sociedade mercantil. A par do 
aumento das hipóteses ensejadoras do direito de recesso, a Lei n. 6.404/1976 
também introduziu condição para a eficácia da aplicação do instituto do 
direito de recesso, conforme já exposto no tópico 2.4.

Por fim, o novo diploma legal (Lei n. 6.404/1976) introduziu uma definição 
para o que seria o “reembolso”. É o que passou a constar em seu art. 45, a 
saber:

Art. 45. O reembolso é a operação pela qual, nos casos 

previstos em lei, a companhia paga aos acionistas 

dissidentes de deliberação da assembleia geral o valor de 

suas ações.

§ 1º O estatuto poderá estabelecer normas para 

determinação do valor de reembolso, que em qualquer 

caso, não será inferior ao valor de patrimônio líquido das 
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ações, de acordo com o último balanço aprovado pela 

assembleia geral.

2.5.1. A Lei n. 9.457/1997 e a Lei n. 10.303/2001

A Lei n. 9.457/1997 tinha em suas justificativas, constantes do 
projeto original, que era necessário um ajuste da LSA a um novo cenário 
macroeconômico.15 

Pode-se apontar as seguintes modificações nas hipóteses do direito 
de recesso, introduzidas pela Lei n. 9.457/1997: (a) o art. 136 da lei acionária 
foi renumerado, separando em incisos diversos, por exemplo, os casos de 
cisão da companhia dos casos de fusão da companhia ou sua incorporação 
em outra; (b) substituiu-se o termo “alteração” para “redução” ao se referir o 
inciso III do art. 136 à hipótese do dividendo mínimo obrigatório; (c) revogou-se 
a “Lei Lobão”, mas suprimiu-se, sem dúvida, o direito de recesso em casos 
de cisão; (d) incluiu-se o inciso I no art. 137 para constar que, nos casos dos 
incisos I e II do art. 136 (tratam das alterações em classes de ações e criações 
de classes de ações mais favorecidas), somente teriam direito de retirada os 
acionistas “prejudicados”; (e) suprimiu-se o direito de retirada para os casos de 
dissolução, sob o argumento de que o reembolso é a decorrência natural do 
processo, e também para os casos de cessação do estado de liquidação, sob 
o argumento de que não haveria fundamento econômico que o justificasse; 
(f) restaurou-se o direito de retirada para os casos de participação em grupo de 
sociedades, fusão ou incorporação da companhia em outra, porém somente 

15  “Por conseguinte, as mudanças propostas voltam-se para o mesmo objetivo inicial da 

Lei n. 6.404, consistente no fomento do mercado de capitais, mas em um ambiente diverso, 

marcado pela globalização, pela concorrência acirrada, pela necessidade de privatização – que 

em algumas passagens do projeto é tratada incorretamente, como desestatização – e ainda, 

pela capitalização das empresas, sem a dependência de recursos estrangeiros” (MENEZES, 

Paulo Lucena de. A disciplina de recesso no Projeto de Lei n. 1.564/96. Revista de Direito 

Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo: Malheiros, v. 105, p. 237, 1997).
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para as companhias de capital fechado e para as companhias de capital 
aberto que não integrem índice representativo de carteira de ações, ou seja, 
dotadas de iliquidez, e para companhias cujas ações que se encontrem no 
mercado representem menos da metade do total de ações por ela emitidas, 
ou seja, dotadas de falta de dispersão acionária; e (g) incluiu-se o § 3º ao art. 
223, criando a hipótese de recesso nos casos de fusão, cisão ou incorporação 
que envolvam companhia aberta, caso as sociedades resultantes também 
não fossem abertas, ou seja, trata-se de hipótese de recesso não decorrente 
da operação societária propriamente dita, mas sim da falta de registro da 
companhia sucessora como companhia aberta, junto à CVM.

A Lei n. 9.457/1997, ao modificar a redação do § 1º do art. 137 da Lei n. 
6.404/1976, objetivou eliminar a então chamada “indústria do recesso”. Pela 
sistemática anterior, o acionista dissidente que comprovasse ser titular de 
ações, na data da assembleia em que se deliberara a modificação ensejadora 
do direito de recesso, poderia exercer tal direito. Isso fazia com que acionistas 
adquirissem participação ou aumentassem sua participação acionária com 
base nas convocações das assembleias das quais já se sabia a ordem do dia 
e, assim, cientes de que haveria a provável aprovação da matéria, poderiam 
dissentir da deliberação e receber o reembolso das ações.16 

Na nova redação, passou-se a exigir, para a legitimação do exercício 
do direito de recesso, a comprovação da titularidade das ações na data da 
primeira publicação do edital de convocação da assembleia ou na data da 
comunicação do fato relevante objeto da deliberação (no caso de companhia 

16  “Procura-se com isto evitar a chamada ‘indústria do recesso’ que se aproveita da simples 

publicação de editais de convocação, ou mesmo de fatos relevantes, para estabelecer uma 

estratégia oportunista de assédio às companhias, caracterizando o que a prática societária 

americana comumente chama de green mail. [...] Ao se impor a prova da condição – de acionista 

–, impedem-se surpresas tanto para a companhia como para o mercado em geral, evitando 

uma atividade predatória que não tem contribuído para o crescimento das empresas no país” 

(MUSNICH, Francisco Antunes Maciel. Reflexões sobre o direito de recesso na Lei de Sociedade 

por Ações. In: LOBO, Jorge (coord.). Reforma da Lei das Sociedades Anônimas. Rio de Janeiro: 

Forense, 2002. p. 286).
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aberta), o que ocorresse primeiro. Inovação legislativa evidentemente voltada 
a evitar o abuso e o oportunismo de acionistas especuladores. 

A Lei n. 9.457/1997 também deu nova redação ao § 1º do art. 45 da 
Lei n. 6.404/1976, mantida até hoje e não modificada pela posterior Lei n. 
10.303/2001, a saber:

Art. 45. O reembolso é a operação pela qual, nos casos 

previstos em lei, a companhia paga aos acionistas dissidentes 

de deliberação da assembleia geral o valor de suas ações.

§ 1º O estatuto poderá estabelecer normas para a 

determinação do valor de reembolso, que, entretanto, 

somente poderá ser inferior ao valor do patrimônio 

líquido constante do último balanço aprovado pela 

assembleia geral, observado o disposto no § 2º, se 

estipulado com base no valor econômico da companhia, 

a ser apurado em avaliação (§§ 3º e 4º).

Não houve alteração no caput do art. 45, que permaneceu com a mesma 
redação da Lei n. 6.404/1976. Por seu turno, o anterior e respectivo § 1º já 
previa a possibilidade de o estatuto dispor sobre “normas para determinação 
do valor do reembolso”, bem como já estabelecia um piso para essa possível 
disposição estatutária, qual seja, o patrimônio líquido das ações.

A novidade, portanto, é que a partir da Lei n. 9.457/1997 passou a ser 
possível o estatuto prever um critério para a aferição do valor de reembolso 
inferior ao piso (patrimônio líquido), desde que tal critério seja o do “valor 
econômico da companhia, a ser apurado em avaliação”.

As companhias passaram, então, a poder alterar seus estatutos para 
prever expressamente que, em caso de exercício do direito de recesso, o seu 
respectivo valor de reembolso fosse apurado com base no valor econômico da 
companhia. Essa alteração, obviamente, não dá direito de recesso por si só.17 

17  “A decisão de alterar o Estatuto para a adoção do valor econômico da companhia como 
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É plenamente possível que se delibere a alteração estatutária para que 
se fixe o valor econômico como critério para aferição do valor de reembolso, 
e essa alteração não dá o direito de recesso a eventuais descontentes, por 
ausência de previsão da hipótese legal, e depois de algum tempo, por nova 
deliberação assemblear, decida-se eleger outro critério para a aferição do 
valor de reembolso. O que não se admite é que tal mudança de critério seja 
feita constantemente e como forma de os controladores beneficiarem-se 
dela. Estaria configurado o abuso de poder de controle.18

Repita-se que não houve alteração no caput do art. 45, pois este era e 
continua sendo silente quanto ao critério do “valor das ações” para efeito de 
reembolso. O critério existente sob a égide da Lei n. 6.404/1976 e o critério 
adotado pela Lei n. 9.457/1997 aplicam-se para os casos em que há previsão 
estatutária. Antes o piso da previsão estatutária era o patrimônio líquido. 
Agora, o piso também é o patrimônio líquido, porém admitida a hipótese 
de ser inferior a esse piso se adotado, pelo estatuto social, o critério do valor 
econômico da companhia. Tendo em vista que as hipóteses que dão vida 
ao direito de recesso são hipóteses que a lei julga serem modificativas do 
regramento essencial da sociedade anônima, das regras fundamentais do 
jogo e da vida societária, o respectivo valor de reembolso, salvo expressa 

valor de reembolso não enseja, para os acionistas discordantes, o direito de recesso, por absoluta 

falta de previsão legal. Trata-se, a promoção de tal alteração estatutária, de prerrogativa 

legítima da companhia, amparada por dispositivo legal expresso” (EIZIRIK, Nelson. Reforma 

das S.A. e direito de recesso. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São 

Paulo: Malheiros, v. 111, p. 81, 1998b). 

18  Aliás, a CVM, em sua Instrução Normativa n. 323/2000, caracteriza como abuso de poder 

de controle, em seu § 1º, inciso IX: “é modalidade de exercício abusivo do poder de controle de 

companhia aberta, a promoção de alteração de estatuto de companhia aberta, para inclusão do 

valor econômico como critério de determinação do valor de reembolso das ações dos acionistas 

dissidentes de deliberação de assembleia geral, e a adoção, nos doze meses posteriores à dita 

alteração estatutária de assembleia que enseje o direito de retirada, sendo o valor de reembolso 

menor ao que teriam direito os acionistas dissidentes se considerado o critério anterior”.
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disposição estatutária, deve ser o mais próximo do valor real das ações, sob 
pena de ser inócuo o exercício do direito de recesso. 

A Lei n. 10.303/2001 não alterou o regramento relativo ao valor do 
reembolso das ações. Alterou a Lei n. 9.457/1997 no que diz respeito às 
hipóteses de incidência do direito de recesso. Pode-se resumir tais mudanças 
em: (a) nova redação ao inciso I do art. 136, retomando fundamentalmente a 
redação originária dada pela Lei n. 6.404/1976 e esclarecendo que somente 
haverá o direito de recesso caso ocorra criação de ações preferenciais ou 
aumento de classes de ações preferenciais existentes, sem guardar proporção 
com as demais classes de ações preferenciais, ou seja, os acionistas ordinários 
não possuem mais o direito de recesso nestas hipóteses;19 (b) a cisão volta 

19  Há citação de divergência doutrinária quanto a essa afirmação. Segundo Marcel Gomes 

Bragança Retto: “Carvalhosa e Eizirik ponderam: ‘Assunto diretamente relacionado ao inciso I 

do art. 136 é o direito de recesso previsto no inciso I do art. 137. Nesse passo, cumpre salientar que 

a nova redação do inciso I, do art. 136, trazida pela Lei n. 10.303/2001, refletida na necessidade 

de aprovação, por quórum qualificado, de criação de ações preferenciais, não exclui o direito 

de retirada dos acionistas detentores de ações ordinárias prejudicadas por esta deliberação. 

Isto, porque o art. 137, I, garante o direito de retirada aos acionistas dissidentes da deliberação 

da assembleia geral ou da assembleia especial no caso do inciso I do art. 136, contando que 

esses acionistas sejam titulares de ações da espécie prejudicada – incluindo-se aqui, de acordo 

com o art. 15 da Lei 6.404/1976, as ações ordinárias. Ainda que a nova redação do inciso I do 

art. 136, constante da Lei n. 10.303/2001 tenha restringido a exigência do quórum qualificado 

em determinadas situações, o inciso I do art. 137 manteve o direito de retirada do titular de 

ações ordinárias prejudicadas com a criação ou aumento de classe de ações preferenciais que 

não guardem proporções com as demais classes de ações preferenciais. Assim, possuem direito 

de retirada tanto os titulares de ações preferenciais como os titulares de ações ordinárias, 

desde que seu prejuízo, em virtude de deliberação de que trata o inciso I do art. 136, possa 

ser evidenciado. Aqui, deve-se entender em sentido amplo e pouco ortodoxo o termo prejuízo, 

constante do inciso I do caput do art. 137, ou seja, qualquer diminuição de direitos patrimoniais 

que determinada espécie ou classe de ações venha a sofrer em decorrência da deliberação de 

assembleia geral’ (A Nova Lei ..., cit., p. 261). Francisco Maciel Müssnich interpreta a Lei de 

forma mais assemelhada à que adotamos: ‘[...] a Lei n. 10.303/2001 retoma fundamentalmente 
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a conferir direito de recesso ao acionista dissidente, porém de uma forma 
mais limitada do que previsto na redação original da Lei n. 6.404/1976, desde 
que a operação societária de cisão implique mudança do objeto social ou 
redução do dividendo obrigatório ou participação em grupo de sociedades; 
(c) alteração do inciso II do art. 137, reformulando os conceitos de liquidez e 
dispersão, aplicáveis aos casos de exercício de direito de recesso em operações 
de fusão, incorporação da companhia em outra ou participação em grupo de 
sociedades, que somente é possível para acionistas de companhias de capital 
fechado ou de companhias de capital aberto que não possuam liquidez e 
dispersão de suas ações.

2.6. As atuais hipóteses de incidência do direito de recesso

A atual redação do art. 137 da Lei n. 6.404/1976, com as modificações 
que lhe foram impostas pelas Leis n. 9.457/1997 e n. 10.303/2001, prevê a 
possibilidade de exercício do direito de recesso em sete hipóteses, a saber: 

(i) criação de ações preferenciais ou aumento de classes 

existentes, sem qualquer proporção com as demais 

espécies e classes, salvo se já previstas ou autorizadas 

pelo estatuto;

(ii) alteração nas preferências, vantagens e condições de 

resgate ou amortização de uma ou mais classes de ações 

preferenciais, ou criação de nova classe mais favorecida;

a redação imposta pela Lei n. 9.457/1997. Dessa forma, a partir da Lei n. 10.303/2001, fica claro 

que os acionistas ordinários não terão direito de recesso no caso de criação de classes de ações 

preferenciais existentes sem guardar proporção com as ações ordinárias’ (Reforma da Lei das 

S/A, Jorge Lobo (coord.), p. 292)” (Direito de recesso e as alterações introduzidas pelas Leis ns. 

9.457/1997 e 10.303/2001. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São 

Paulo: Malheiros, v. 147, p. 96, jun./set. 2007).
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(iii) redução do dividendo obrigatório;

(iv) fusão da companhia ou sua incorporação em outra;

(v) participação em grupo de sociedades;

(vi) mudança do objeto da companhia; e

(vii) cisão da companhia.

Outras seis hipóteses estão previstas em artigos esparsos, a saber:

(i) inserção de convenção de arbitragem no estatuto 

social (art. 136-A);

(ii) transformação, desde que prevista no estatuto social 

(art. 221);

(iii) não registro perante a CVM, no prazo de 120 dias 

da data da assembleia que aprovar operação de fusão, 

cisão ou incorporação que envolva companhia de capital 

aberto, das sociedades sucessoras (§§ 3º e 4º do art. 223); 

(iv) aquisição de controle de companhia por pessoa 

jurídica de direito público (art. 236);

(v) operação de incorporação de ações (art. 252 e §§ 1º e 

2º); e

(vi) aquisição, por companhia de capital aberto, do 

controle de qualquer sociedade mercantil (art. 256 e 

respectivo § 2º).

Entende-se, portanto, que atualmente são treze as hipóteses de direito 
de recesso na LSA. Não se considera o art. 230 da lei uma hipótese a mais, 
pois ele apenas repete as hipóteses já previstas nos incisos IV e IX do art. 136. 
Do mesmo modo, não se considera a hipótese do § 3º do art. 264 da lei uma 
hipótese autônoma, pois ela só dispõe sobre critérios de valor de reembolso 
no caso de operação de incorporação de controlada por controladora, que não 
deixa de ser uma incorporação, hipótese já prevista no inciso IV do art. 136. Por 
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fim, também não se considera mais a hipótese prevista no inciso III do art. 298 
da lei, uma vez que se refere a situação já acobertada por prazo findo.

Para as companhias de capital fechado aplicam-se todas as hipóteses 
acima elencadas, com exceção das dos §§ 3º e 4º do art. 223 e do § 2º do art. 
256, como decorre do próprio texto legal, expresso ao referir-se somente às 
companhias de capital aberto. Para estas, por seu turno, aplicam-se todas as 
hipóteses, com as restrições decorrentes do inciso II do art. 137, que determina 
que somente os acionistas de companhias de capital aberto, cuja titularidade 
de ações não seja caracterizada pelos conceitos de liquidez e dispersão, é que 
podem exercer o direito de recesso em hipóteses de fusão, incorporação da 
companhia em outra ou participação em grupo de sociedades.

Não terá, portanto, nos casos de fusão, incorporação da companhia 
em outra ou participação em grupo de sociedades, o acionista cuja ação 
tenha liquidez e dispersão no mercado. Líquida é a ação20 “que integra índice 
representativo de carteira de valores mobiliários admitido à negociação no 
mercado de valores mobiliários, no Brasil ou no exterior, definido pela Comissão 
de Valores Mobiliários”. Dispersa é a ação21 de emissão de companhia, cujo 
“acionista controlador, a sociedade controladora ou outras sociedades sob 
seu controle detiverem menos da metade da espécie ou classe de ação”.

Com a Lei n. 10.303/2001, o critério de apuração da liquidez de uma 
ação não se restringe ao mercado de capitais nacional, tendo sido ampliado 
também para o mercado de capitais estrangeiro. Já o critério de dispersão 
refere-se à detenção, pelo controlador, de menos da metade da espécie ou 
classe da ação do titular do direito de recesso, e não do total de ações emitidas 
pela companhia.

O fundamento para essa restrição legal ao direito de recesso deriva do 
fato de que, se as ações do acionista dissidente possuem liquidez e dispersão 
no mercado, não há razão para a aplicação do direito de recesso, pois o 
acionista descontente poderá, facilmente, alienar suas ações no mercado, a 
terceiros, sem que a companhia tenha custo com essa transação. Companhias 

20  Lei n. 6.404/1976, art. 137, II, a.

21  Lei n. 6.404/1976, art. 137, II, b.
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com22 “estrutura democratizada de capital” possuem, portanto, uma redução 
de seus custos em processos de reestruturação empresarial.

Dessa maneira, somente seriam privados de exercer o direito de recesso 
aqueles acionistas dissidentes, cujas ações possuam, ao mesmo tempo, 
liquidez e dispersão, conforme definição legal. A redação do inciso II do art. 
137 é bastante clara ao usar a conjunção “e” (“nos casos dos incisos IV e V do 
art. 136, não terá direito de retirada o titular de ação de espécie ou classe que 
tenha liquidez e dispersão no mercado, [...]”).

A cisão, também uma forma de reorganização societária, dá ensejo ao 
direito de recesso, mesmo em companhias de capital aberto, não importando 
se as ações do dissidente possuam ou não liquidez e dispersão. No caso da 
cisão, a restrição ao direito de recesso é de outra ordem. Somente haverá tal 
direito se a cisão resultar em23 mudança do objeto social da companhia, ou em 
redução do dividendo mínimo obrigatório, ou em participação em grupo de 
sociedades.

Para todas as demais hipóteses de direito de recesso, não há essa 
restrição. Por exemplo, uma companhia de capital aberto que altere seu 
objetivo social estará sujeita a que acionistas dissidentes exerçam o direito de 
retirada, mesmo que suas ações sejam dotadas de liquidez e dispersão.

Todas as treze hipóteses do exercício do direito de recesso representam 
modificação relevante do pacto societário, das normas organizativas 
fundamentais que regem a sociedade anônima, justificando-se plenamente 
que os acionistas dissidentes possam optar por nela não permanecerem. 

Cabe à lei essa determinação. E justamente porque a lei é constantemente 
modificada, como visto, criando, extinguindo, restringindo ou ampliando as 
hipóteses de direito de recesso, deve-se, nos estatutos sociais das companhias, 
sejam de capital aberto, sejam de capital fechado, prever o critério de fixação 
do valor de reembolso das ações.

22  EIZIRIK, Nelson. Reforma das S.A. e direito de recesso. Revista de Direito Mercantil, 

Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo: Malheiros, v. 111, p. 76, 1998b.

23  Lei n. 6.404/1976, art. 137, III, a, b e c.
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3. Valor de reembolso

Neste tópico analisa-se, em um primeiro momento, o entendimento 
doutrinário acerca dos critérios de avaliação do valor de reembolso de ações, 
objeto do exercício do direito de recesso, à luz de tudo já exposto até aqui.

Após, faz-se uma breve análise dos conceitos dos critérios de avaliação 
das companhias, previstos na Lei n. 6.404/1976: (i) patrimônio líquido contábil; 
(ii) patrimônio líquido a mercado; (iii) valor econômico ou perspectiva de 
rentabilidade da companhia; e (iv) valor de cotação das ações em bolsa de 
valores, a fim de se verificar qual desses critérios melhor se encaixa no ideal 
de valor real das ações.

3.1. O entendimento e os argumentos da doutrina na defesa de 
ser o patrimônio líquido o critério legal de aferição do valor de 
reembolso: uma visão crítica

Há certo consenso doutrinário, de longa data, de que, sendo o estatuto 
social silente acerca do critério de fixação do valor de reembolso, se deve 
aplicar o patrimônio líquido contábil para sua aferição. É provável que a origem 
desse entendimento derive da redação que o antigo Decreto n. 2.697/1940, 
em seu art. 107, § 1º, possuía, a saber: “§ 1º Salvo disposição dos estatutos em 
contrário, o valor do reembolso será o resultado da divisão do ativo líquido da 
sociedade, constante do último balanço aprovado pela assembleia geral, pelo 
número de ações em circulação”.

A Lei n. 6.404/1976, sucedânea do Decreto n. 2.697/1940, não repetiu a 
redação anterior. Conforme exposto no tópico 2.5, o art. 45 criou o conceito 
de reembolso, vinculando-o, no seu caput, ao “valor das ações”. Somente em 
seu § 1º é que, para as companhias que inserissem previsão específica em seus 
estatutos sobre o critério de aferição do valor das ações, tal valor não poderia 
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ser inferior ao valor do patrimônio líquido das ações. Veja-se novamente a 
redação, com destaques:

Art. 45. O reembolso é a operação pela qual, nos casos 

previstos em lei, a companhia paga aos acionistas 

dissidentes de deliberação da assembleia geral o valor de 

suas ações.

§ 1º O estatuto poderá estabelecer normas para 

determinação do valor de reembolso, que em qualquer 

caso, não será inferior ao valor de patrimônio líquido das 

ações, de acordo com o último balanço aprovado pela 

assembleia geral. (grifo nosso)

Sempre se entendeu que ocorrera uma repetição da redação anteriormente 
prevista no Decreto n. 2.697/194024 no que diz respeito ao critério de aferição do 
valor de reembolso pelo valor de patrimônio líquido da companhia.25

24  “Na determinação do valor de reembolso, a Lei 6.404/76 usou de expressão diversa, 

relativamente ao Direito anterior: ‘O estatuto [...]’ O confronto com a norma contida no art. 107 

do revogado Dec.-lei 2.627 revela que a única variação expressional consistiu na substituição 

da locução ‘o resultado da divisão do ativo líquido da sociedade [...] pelo número de ações em 

circulação’ pela expressão sintética ‘valor de patrimônio líquido das ações’. Tanto no decreto-lei 

de 1940 quanto na lei vigente, essa fixação estatutária é um mínimo legal; e em ambos os 

diplomas o valor do ativo líquido, é computado com base no ‘último balanço aprovado pela 

assembleia geral’” (COMPARATO, Fábio Konder. Valor de reembolso no recesso acionário: 

interpretação do art. 45 da Lei das Sociedades Anônimas. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 

563, p. 53, set. 1982).

25  Modesto Carvalhosa, ao comentar o art. 45 da Lei n. 6.404/1976 e o histórico legislativo do 

valor de reembolso, assim se manifesta: “O Decreto-lei n. 2.627, de 1940, disciplinava a matéria 

em seus arts. 17, 78, 107 e 150, dentro dos mesmos princípios adotados pela vigente Lei n. 6.404, 

de 1976” (Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 527).
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E passou-se a aceitar na doutrina,26 de maneira praticamente uníssona, 
que o critério legal de aferição do valor de reembolso é do patrimônio líquido 
da companhia, como mínimo se houvesse previsão estatutária, ou como 
critério único se não a houvesse.27

Parece evidente que, no mínimo, a interpretação mais lógica seria de 
que, caso se admita ser o critério do § 1º também o do caput do art. 45, então 
também seja como mínimo, como piso e nunca como critério único.

Com a Lei n. 9.457/1997 modificou-se, como visto, a redação do § 1º do 
art. 45 da Lei n. 6.404/1976, que passou a adotar a seguinte redação:

§ 1º O estatuto pode estabelecer normas para a 

determinação do valor de reembolso, que, entretanto, 

somente poderá ser inferior ao valor do patrimônio 

líquido constante do último balanço aprovado pela 

assembleia geral, observado o disposto no § 2º, se 

estipulado com base no valor econômico da companhia, 

a ser apurado em avaliação (§§ 3º e 4º).

26  “A lei determina um valor mínimo de reembolso, que não será inferior ao valor de 

patrimônio líquido das ações (§ 1º); concede o direito a levantamento de balanço atualizado 

[...]” (MORITZ, Renata Brandão. As hipóteses de recesso na Lei das Sociedades Anônimas. 

Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo: Malheiros, ano XXXV, 

v. 101, p. 66, jan./mar. 1996).

27  “Não hesito, pois, em concluir, na linha de longa tradição, tanto no direito brasileiro quanto 

do estrangeiro do qual recebemos o instituto do direito de recesso, que o reembolso das ações 

dos acionistas dissidentes, no teor do disposto no art. 45 da Lei 6.404/76, salvo previsão diversa 

do estatuto, deve ser estabelecido com base no valor do patrimônio contábil da companhia; 

e que o ‘balanço especial’ referido nesse artigo de lei tem por finalidade, unicamente, a 

atualização monetária das contas do patrimônio líquido” (COMPARATO, Fábio Konder. Valor 

de reembolso no recesso acionário: interpretação do art. 45 da Lei das Sociedades Anônimas. 

Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 563, p. 55, set. 1982).
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Não houve, portanto, nenhuma alteração no caput do art. 45, que 
permaneceu determinando que o reembolso é a operação pela qual o acionista 
dissidente recebe o valor de suas ações.

A modificação, desse modo, foi no sentido de que, caso haja previsão 
estatutária, tal previsão possui um piso, um mínimo a ser respeitado, que é 
o critério do valor do patrimônio líquido contábil da companhia, e que esse 
mínimo só pode ser ignorado se o critério adotado pelo estatuto for o do valor 
econômico da companhia.28

O cenário em que se aprovou a Lei n. 9.457/1997 era de resquício de um 
período anterior de inflação galopante por décadas, levando o patrimônio líquido 
das companhias a ser, quase sempre, muito superior ao seu valor de mercado, e, 
portanto, foi adotado o entendimento então vigente de que o critério legal para 
aferição do valor de reembolso era do patrimônio líquido contábil, inviabilizando 
que as grandes companhias efetuassem operações de reorganização societária e 
deliberassem modificações relevantes em seus estatutos sociais.

Na época, portanto, o valor econômico da companhia era, em geral, 
inferior ao seu valor patrimonial contábil.29 Veja-se claramente que se buscou, 

28  “2.7. Por inovação introduzida pela Lei n. 9.457, de 1997, ao diploma do anonimato, o 

estatuto poderá estabelecer normas para a determinação do valor do reembolso que não seja 

baseado em balanço contábil, mas ‘estipulado com base no valor econômico da companhia, a 

ser apurado em avaliação’, realizada por três peritos ou empresa especializada (LSA, art. 45, 

§§ 1º usque 4º). No silêncio, porém, do estatuto sobre essa alternativa, prevalece a regra legal 

sobre a forma de apuração de reembolso, baseada no patrimônio líquido contábil da sociedade” 

(LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Pareceres. São Paulo: Singular, 2004. v. II. p. 939).

29  “A lei 6.404/76, no § 1º do art. 45, em sua redação original, determinava que o valor do 

reembolso não poderia, por definição, ser inferior ao valor de patrimônio líquido das ações, 

de acordo com o último balanço aprovado pela assembleia geral. Como o valor do patrimônio 

líquido é, o mais das vezes, bastante superior ao valor econômico ou ao valor de Bolsa, tal 

dispositivo constituía um incentivo a ‘indústria do recesso’, onerando eventuais operações de 

reestruturação da companhia, ensejadoras do direito de recesso” (EIZIRIK, Nelson. Reforma 

das S.A. e direito de recesso. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São 

Paulo: Malheiros, v. 111, p. 80, 1998b). 
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à época, um critério que melhor refletisse o real valor da companhia e, 
portanto, de suas ações, a fim de que o recesso pudesse ser exercido e atingido 
seu objetivo, de harmonizar os interesses dos acionistas.

Outro argumento a favor do entendimento de que o patrimônio líquido 
era e continua sendo o critério legal para aferição do valor de reembolso é 
de que o recesso representa um “desinvestimento” e a aquisição das ações 
um “investimento”,30 e que o exercício do direito de retirada não poderia 
levar a uma situação de desequilíbrio econômico entre o dissidente e os que 
permanecem na sociedade.31

A lógica é que a companhia, sua vontade social, entendeu oportuna uma 
mudança estatutária radical (hipóteses do exercício do direito de recesso), 
que altera as regras do jogo, e, portanto, altera também como o investimento 
feito pelos acionistas irá desempenhar no futuro sob a égide das novas regras. 
Logo, igual tratamento deveria ter o desinvestimento na aferição do valor de 
reembolso.

Há outro argumento, ainda na linha de defesa de ser o patrimônio 
líquido o critério legal para a aferição do valor de reembolso, mesmo no caso 
de ausência de previsão estatutária: de que o direito de recesso é um direito 
individual, previsto unicamente para a proteção do interesse minoritário, é 

30  “No cálculo do reembolso, não podem ser incluídas as perspectivas de rentabilidade 

da companhia, porque estas decorrem do investimento, e a retirada é o inverso, ou seja, um 

desinvestimento. Como o reembolso importa redução do patrimônio da sociedade anônima, 

a retirada altera as suas perspectivas de rentabilidade, e pode, até mesmo, comprometê-las” 

(COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de direito comercial. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. v. 2. p. 317).

31  “O exercício do direito de retirada, mesmo se compreendido apenas como instrumento de 

proteção da minoria, não pode levar a situações de desequilíbrio econômico entre o dissidente e 

os que permanecem na sociedade – nem todos acionistas controladores, diga-se de passagem”. 

E prossegue mais adiante (p. 318): “Isso eventualmente representará quebra das expectativas 

de retorno do investimento alimentadas pelo acionista; mas essa frustração é inerente aos 

riscos próprios do emprego de dinheiro em ações, e por ela não podem ser responsabilizados 

os demais integrantes da sociedade” (COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de direito comercial. 13. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2009. v. 2, p. 317).
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um remédio jurídico, e não um direito material que vise à obtenção de lucros 
ou vantagens.32

Discorda-se dessa linha de argumentação, pois se entende que o direito 
de recesso é um direito individual, porém previsto como mecanismo de 
harmonização e equilíbrio do sistema, e, portanto, correspondente, ainda que 
de forma indireta, ao interesse social da companhia.

Entende-se que se estava diante, com o texto original da Lei n. 6.404/1976, 
e que se continua diante, com a atual redação do art. 45 e respectivo § 1º da 
LSA, de uma lacuna, ou seja, não há previsão específica sobre qual é o critério 
para aferição do valor de reembolso para as companhias que não prevejam tal 
diretriz em seus estatutos.

A lacuna também pode ser entendida como uma antinomia imprópria ou 
antinomia teleológica.33 Sua correção é necessária para que se diminua o grau 

32  Fábio Konder Comparato faz excelente análise da interpretação do art. 45 da LSA, 

ainda sob a égide da redação original de 1976. Trata o assunto tanto sob a ótica doutrinária 

de argumentação jurídica quanto sob a ótica da exegética. A análise doutrinária, segundo o 

autor, “coloca o problema no nível geral da Lógica Jurídica, discutindo a estrutura e a função do 

instituto em exame sob o aspecto de sua coerência interna, sem ligação necessária com textos 

normativos determinados”. Já a exegética, ainda segundo o autor, “tem por objeto a análise de 

particulares normas jurídicas, consubstanciadas em textos cuja interpretação deve ser efetuada 

conforme concretas determinações de espaço e tempo, isto é, por meio da recolocação de 

ditas normas na corrente histórica e no contexto socioeconômico em que atuam” (Valor de 

reembolso no recesso acionário: interpretação do art. 45 da Lei das Sociedades Anônimas. 

Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 563, p. 48, set. 1982).

33  “Ao lado do significado aqui exposto de antinomia como situação produzida pelo encontro 

de duas normas incompatíveis, fala-se, na linguagem jurídica, de antinomias como referência 

também a outras situações. Limitamo-nos a enumerar outros significados de antinomia, 

lembrando, porém que o problema clássico das antinomias jurídicas é aquele que temos 

explanado até aqui. Para distingui-las vamos chamá-las de antinomias impróprias”. E prossegue, 

em outro trecho: “Uma terceira acepção de antinomia refere-se às chamadas antinomias 

teleológicas, que têm lugar quando existe uma oposição entre a norma que prescreve o meio 

para alcançar o fim e a que prescreve o fim. De modo que, se aplico a norma que prescreve o 
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de incerteza e de injustiça. A correção, no caso ora em estudo, poderia dar-se 
por meio de uma alteração (complementação) legislativa, por meio da qual se 
explicitasse o critério legal de aferição do valor das ações em caso de exercício 
de direito de recesso. A correção também pode dar-se desde já. Basta as 
companhias preverem em seus estatutos qual ou quais critério(s) deve(m) 
ser utilizado(s) para a aferição do valor de reembolso. Até que ocorra uma 
alteração da lei ou uma escolha, via previsão estatuária, pelas companhias, do 
critério de aferição do valor de reembolso, prevalecerão o risco e a incerteza, 
mormente em face do atual entendimento da jurisprudência pretoriana, que 
tem privilegiado a interpretação finalística ou teleológica do instituto do 
recesso.

A interpretação finalística ou teleológica da norma,34 no caso e como 
têm entendido nossos Tribunais (ver tópico 3.3), parece ser o caminho mais 
adequado. Cabe ao intérprete da norma captar seu significado, integrando-a 
ao conteúdo orgânico e sistêmico do Direito e aplicando-a às situações 
fáticas.35

meio, não estou em condições de alcançar o fim, e vice-versa. Aqui a oposição nasce, na maioria 

das vezes, da insuficiência do meio: mas, então, trata-se, mais de que antinomia, de lacuna 

[...]” (BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. In: BOBBIO, Norberto. A coerência 

do ordenamento jurídico. Trad. Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos. 10. ed. Brasília: UnB, 

1999. p. 89-91).

34  “Considera-se o direito como uma ciência primariamente normativa ou finalística; por isso 

mesmo a sua interpretação há de ser, na essência, teleológica. O hermeneuta sempre terá em 

vista o fim da lei, o resultado que a mesma precisa atingir em sua atuação prática. A norma 

enfeixa um conjunto de providências, protetoras, julgadas, necessárias para satisfazer a certas 

exigências econômicas e sociais; será interpretada de modo que melhor corresponda àquela 

finalidade e assegure plenamente a tutela de interesse para a qual foi regida” (MAXIMILIANO, 

Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 151-152).

35  “11. E, por ser assim, é que o problema há de ser submetido a uma análise rigorosa para 

se captar a ratio legis, evitando-se antinomias, ou seja, contradições dentro do corpo da própria 

norma em exame. Os chamados cânones da hermenêutica têm demonstrado suficientemente 

que captado o sentido teleológico ou finalístico da norma, certamente que as visões gramaticais 
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A primazia deve ser da interpretação teleológica sobre outras formas de 
interpretação.36 Prevalece sobre a interpretação gramatical, pois o sentido e o 
escopo da lei são sempre mais importantes que seu teor, e também prevalece 
sobre a interpretação histórica, que traz, em certa medida, uma extensão, um 
prolongamento da interpretação gramatical. A interpretação teleológica ou 
finalística deriva de uma argumentação extraída do próprio sistema interno. 
H.L.A. Hart37 é um grande defensor da descrição, da observação do direito do 
ponto de vista interno.

ou literais a elas se submetem em princípio, devendo o operador do direito, procurar conciliá-las, 

ajustando-as no ordenamento. Reitere-se, a propósito, a aqui já citada incontroversa posição 

moderna de Norberto Bobbio, ao predicar o exame da norma, pelas perspectivas da estrutura e 

da função; aparecendo a primeira como as relações das partes entre si e com o todo e a segunda 

com a finalidade. Nessa linha de pensamento, e não sendo a estrutura neutra como se pensou 

durante algum tempo, fica claro que as proposições integrantes da norma estão vinculadas 

estreitamente à função, pois do contrário, poderiam inviabilizar a finalidade pretendida” 

(BULGARELLI, Waldirio. O direito de recesso nas hipóteses de incorporação, fusão, cisão e 

participação em grupos de sociedades. Exclusão acarretada pela Lei 7.958 de 20.12.89. Revista 

de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo: Malheiros, v. 95, p. 76, 1994). 

36  “A opinião frequente de que não existe qualquer hierarquia firme entre os diversos meios 

de interpretação não merece qualquer concordância. Deve-se, antes, conferir à interpretação 

teleológica a primazia e isso é, hoje, quase sempre reconhecido, no seu sentido prático”. 

(CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito. 5. 

ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2012. p. 159-160).

37  “(iii) Interpretação. As leis devem ser interpretadas para que possam ser aplicadas a casos 

concretos, e, uma vez que um estudo realista tenha dissipado os mitos que obscurecem a natureza 

dos processos judiciais, torna-se claro que, como mostramos no Capítulo VI, a textura aberta 

do direito oferece um vasto campo para a atividade criadora que, no entender de alguns, é uma 

atividade ‘legislativa’. Ao interpretar as leis ou os precedentes, os juízes não têm à sua disposição 

somente as alternativas da escolha cega e arbitrária ou da dedução ‘mecânica’ a partir de normas de 

significado predeterminado. Com muita frequência, sua escolha é guiada pelo pressuposto de que 

o objetivo das normas que estão interpretando é razoável, de modo que estas não se destinam a 

perpetrar a injustiça ou ofender princípios morais estabelecidos” (HART, H. L. A. O conceito de direito. 
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3.1.1. Uma visão de direito e economia para o instituto do 
recesso e respectivo valor de reembolso

Os acionistas controladores de uma sociedade anônima, pelo princípio 
majoritário, ao deliberarem, em tese, buscam sempre uma maior eficiência 
operacional da companhia como resultado de suas deliberações. E os demais 
acionistas avaliarão se tais deliberações, na sua respectiva visão, realmente 
proporcionarão maior eficiência à companhia.

Caso essas deliberações, por força de expressa previsão legal, importem 
em alterações relevantes do pacto social e das regras do jogo anteriormente 
combinadas, e caso os demais acionistas julguem que tais deliberações 
não trarão eficiência à companhia e, por consequência, para seu respectivo 
investimento, exercerão o recesso.

Não se pretende defender que a disciplina de Direito e Economia 
objetiva apenas a discussão da importância da eficiência na análise normativa, 
pois, como sabido, a visão de Direito e Economia não se restringe a isso e vai 
além, ajudando a jogar uma nova luz sobre questões ou problemas jurídicos, 
indicando-lhes possíveis escolhas e interpretações. A função dos institutos 
jurídicos é ponto de partida em uma análise sob a perspectiva de Direito e 
Economia.

Sob a perspectiva de Direito e Economia, todo ser humano procura 
maximizar seus benefícios, fazendo opções que minimizem seus custos 
e maximizem seus ganhos. Analisam-se os incentivos para se tomar as 
decisões. Assim, o grupo controlador de uma companhia, ao deliberar sobre 
determinada alteração estatutária que seja uma das hipóteses de direito de 
recesso, avaliará qual benefício a companhia e tal grupo controlador terão 
com a modificação e qual custo (valor de reembolso) eventualmente se 
incorrerá caso haja acionistas dissidentes.

Em outras palavras, medir-se-á o grau de eficiência da deliberação. E 
isso será feito também pelos acionistas não controladores, que avaliarão 

Trad. Antônio de Oliveira Sette-Câmara. 1. ed. 2. tir. São Paulo: Martins Fontes, 2012. p. 264). 
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se a mudança estatutária gerará mais benefícios, maximizando os ganhos 
da companhia e, por consequência, seus ganhos, ou se a maximização de 
seus ganhos se dará pelo exercício do direito de recesso e recebimento do 
respectivo valor de reembolso.38

Nos dizeres de Bruno Meyerhof Salama,39 “a questão, portanto, não é 
substituir a discussão da justiça pela discussão da eficiência, mas sim enriquecer 
a gramática jurídica integrando a discussão da eficiência na discussão do justo”. 
Não há dúvida de que há pontos de contato e possibilidade de coexistência da 
eficiência com o justo valor. Aliás, é comum que uma solução eficiente seja 
também uma solução justa, apesar de se reconhecer que nem sempre é assim 
e que nem sempre uma solução justa é necessariamente eficiente.

Cabe aqui uma menção ao estudo do professor Albert Hirschman, 
relativo à organização social em grupos, plenamente aplicável à realidade da 
vida em sociedade, notadamente das sociedades anônimas. Rodrigo Ferraz 
Pimenta da Cunha,40 ao tratar do princípio majoritário, em monografia sobre 

38  “Na visão de Letsou, não basta dizer simplesmente que o direito de retirada é ineficiente 

para proteger os minoritários, pois o instituto exerce outras funções importantes. Segundo o 

autor, o direito de retirada cria incentivo à tomada de decisões mais eficientes pela companhia, 

pois (i) a maioria só votará a favor da deliberação que enseja o direito de retirada se os ganhos 

auferidos com a operação forem superiores ao custo do reembolso dos acionistas dissidentes; 

e (ii) caso o benefício trazido pela operação seja maior do que o benefício gerado pela liquidez 

e pela realização financeira do investimento, por meio da retirada e reembolso das ações, o 

acionista encontrará incentivos para permanecer na companhia” (CASQUET, Andréia Cristina 

Bezerra. Alienação de controle de companhias fechadas. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 209).

39  O que é pesquisa em Direito e Economia. Estudo 22. Cadernos DIREITOGV, v. 5, n. 2, p. 4, 

mar. 2008. Extraído do “bepress” do autor com sua prévia autorização. 

40  “Em aprofundada revisão da matéria relativa à organização social em grupos, assinalou o 

Professor Albert Hirschman interessante princípio, segundo o qual, essencialmente, três opções 

se impõem aos membros de uma estrutura social: manifestação ativa, em busca do resguardo dos 

próprios interesses, por ele referida como exercício da manifestação de opinião (voice), realizada 

na sociedade anônima por meio da participação nos debates internos e sobretudo por meio do 

voto; desvinculação do grupo (exit), no caso dos descontentes ou subjugados no debate; ou sua 
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estrutura de interesses em sociedades anônimas, cita com precisão o estudo 
do professor Hirschman, para o qual haveria, a princípio, três opções para os 
membros de uma estrutura social: voice, exit ou loyalty.

Aplicando esses conceitos ao instituto do recesso, vê-se que a retirada 
(exit), para aqueles que não possuíram o poder de manifestação de vontade 
(voice) e que não acreditaram na eficiência da deliberação tomada (ausência 
de loyalty), é o caminho natural a ser seguido.

Os acionistas, ao ingressarem em uma sociedade anônima, avaliam o risco 
e o retorno que esse investimento pode lhes proporcionar. E fazem tal análise 
consoante questões econômicas (maximização de seus interesses, incentivos, 
eficiência) e também regras organizativas da sociedade em que investem. A 
modificação, posterior, de regras organizativas significativas dos alicerces do 
negócio societário (contrato de sociedade) implica, necessariamente, uma 
reavaliação, por parte dos acionistas, da relação risco-retorno do investimento 
feito.41

permanência no grupo, em vista de algum tipo de sentimento de lealdade (loyalty)” (CUNHA, 

Rodrigo Ferraz Pimenta. Estrutura de interesses nas sociedades anônimas: hierarquia e conflitos. 

São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 205-206).

41  “Desse modo, nessas situações particulares nas quais a alocação de risco do 

empreendimento é substancialmente alterada, é economicamente eficiente que se permita 

uma reorganização dos interesses dos sócios, para que aqueles que não compactuaram com 

o novo padrão de risco-retorno possam sair da sua posição acionária, e aqueles que anuíram 

à mudança possam permanecer na sociedade com bases modificadas”. E, mais adiante, na 

p. 245, a autora conclui: “Assim, o direito de recesso contribui para aumentar a eficiência 

das decisões empresariais. Primeiro, induz os acionistas a selecionarem as operações 

eficientes para a companhia, já que um acionista somente votará a favor de uma operação 

se considerar que os ganhos dela provenientes superarão as perdas provenientes do 

pagamento de reembolso de acionistas dissidentes. Em segundo lugar, o direito de recesso 

‘seleciona’ os acionistas que têm predisposição para assumir maior risco, o que contribuirá 

para a maximização de ganhos da sociedade, já que as probabilidades de retorno são sempre 

proporcionais às de risco assumido” (GORGA, Érica. Direito societário atual. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2013. p. 244).
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Assim, também pelo argumento de Direito e Economia, da busca pela 
eficiência das deliberações empresariais e societárias, entende-se que o critério 
para aferição do valor de reembolso dos acionistas dissidentes deve ser o mais 
próximo do valor real da companhia. E qual é o critério que melhor reflete esse 
valor real? É o que se passa a analisar no tópico 3.2.

3.2. Os critérios de avaliação de empresa

A avaliação de uma empresa e, por consequência, de ações de sua 
emissão, é algo de difícil compreensão e sempre comportará divergências, pois 
quem deve pagar sempre objetivará pagar menos e quem vai receber sempre 
objetivará receber mais. Entretanto, cabe ao intérprete do Direito filtrar os 
interesses contraditórios dos agentes e buscar uma solução apaziguadora do 
conflito.

A complexidade da avaliação de uma empresa e, portanto, também de 
suas ações, decorre não só das naturais visões opostas de seus agentes, como 
também do objeto a ser avaliado, um ente dinâmico, composto de diversos 
itens, alguns tangíveis, outros não e que são destinados à produção de riqueza, 
ao lucro.42

Na concepção de valor da empresa pelo seu valor patrimonial, tem-se 
que o valor da empresa é calculado pela somatória dos bens que constituem 
seu patrimônio, e, na concepção de valor econômico, o valor da empresa é 
calculado em função do seu potencial de geração de resultados futuros. A 
avaliação patrimonial é estática, e a avaliação econômica é dinâmica.43

42  “Se é complexa a determinação do valor de um bem isoladamente, mais difícil se torna a 

avaliação de uma empresa que é constituída do conjunto de bens heterogêneos e destinados 

a produzirem riqueza, dentro das mais diversas conjunturas econômicas e sociais” (NEIVA, 

Raimundo Alelaf. Valor de mercado da empresa. São Paulo: Atlas, 1992. p. 12).

43  “O valor econômico corresponde à perspectiva de rentabilidade da companhia, ou seja, ao 

seu fluxo de caixa descontado, para os próximos anos. Trata-se de uma avaliação ‘dinâmica’ da 

companhia, enquanto atividade empresarial, em contraposição à avaliação ‘estática’, centrada 
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3.2.1. Valor das ações pelo patrimônio líquido contábil

O patrimônio líquido contábil de uma empresa é a fotografia da situação 
patrimonial do momento em que elaboradas suas demonstrações financeiras. 
É uma representação estática e retrospectiva de seu patrimônio.44 O valor de 
patrimônio líquido contábil de uma companhia é aquele constante do último 
balanço aprovado em assembleia geral. Do valor total dos ativos subtrai-se o 
valor total dos passivos e encontra-se o patrimônio líquido, que, dividido pelo 
número total de ações, representará o valor de uma ação. 

Ocorre que os ativos são contabilizados pelo seu custo de aquisição e, 
atualmente, nem sequer são corrigidos monetariamente em decorrência 
da inflação, o que por si só já gera inegável distorção. Os custos históricos de 
aquisição quase sempre não refletem o valor real desses ativos na data da 
elaboração dos respectivos balanços. Por isso, diz-se comumente que a avaliação 
de uma empresa pelo seu patrimônio líquido representa uma avaliação de seu 
passado, pouco reflete seu presente e nada diz sobre seu futuro.

Acresça-se que os ativos sofrem, contabilmente, depreciações e 
amortizações, cujas regras decorrem de normas fiscais e de presunções 
genéricas dessas normas e não necessariamente guardam relação com a 
efetiva depreciação de mercado de um bem.

Outro ponto é que a avaliação de uma empresa pelo seu patrimônio 
líquido contábil não refletirá o valor do “goodwill” ou aviamento, que não é um 
bem em si mesmo, mas uma consequência da existência dinâmica da empresa 
como entidade que objetiva geração de riqueza. O valor do “goodwill” está, 
portanto, diretamente relacionado ao valor econômico da empresa, com sua 
capacidade de geração de receita, e não com seu valor patrimonial.

no valor patrimonial” (EIZIRIK, Nelson. Reforma das S.A. e direito de recesso. Revista de Direito 

Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo: Malheiros, v. 111, p. 80, 1998b).  

44  “[O] valor patrimonial é uma informação nitidamente estática e retrospectiva, isto é, 

mede a parcela dos recursos próprios da empresa que compete a cada ação em determinado 

momento, com base nos valores acumulados no passado” (ASSAF NETO, Alexandre. Estrutura 

e análise de balanços. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 223).
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Há consenso45 de que a avaliação de uma empresa pelo valor de seu 
patrimônio líquido contábil está longe, com raras exceções, de refletir o 
valor real.46

45  “A maioria dos autores não reconhece como medida do valor da empresa a soma 

algébrica dos elementos patrimoniais constantes das Demonstrações Financeiras. Além das 

distorções causadas pela variação do poder de compra da moeda, que alteram o valor dos 

bens escriturados, alega-se que o patrimônio da empresa em operação deve ser considerado 

no seu conjunto, e não isoladamente, como fonte geradora de receita, para efeito de 

avaliação da empresa” (NEIVA, Raimundo Alelaf. Valor de mercado da empresa. São Paulo: 

Atlas, 1992. p. 23-24).

46  “A avaliação de uma empresa normalmente se inicia pelas demonstrações contábeis. 

Devido, porém, à adoção dos princípios contábeis e à influência da legislação tributária, 

elas geralmente são incapazes de refletir o valor econômico de um empreendimento. 

Entre os aspectos que dificultam a utilização das demonstrações contábeis para a 

obtenção de razoável aproximação do valor econômico de uma empresa, destacamos 

os seguintes: 1. os relatórios contábeis normalmente se baseiam em custos históricos 

afastados dos valores correntes; 2. alguns itens, principalmente as contas a receber, estão 

por seu valor futuro, quando o adequado seria o valor presente; 3. O conservadorismo 

tende a subestimar os valores dos ativos; e 4. existem várias operações relevantes 

que normalmente não são registradas (off-balance sheet), tais como:  arrendamento 

mercantil, posições em derivativos, garantias, goodwill etc.”. E prossegue, na p. 269: “O 

modelo de avaliação patrimonial contábil pode ser utilizado por empresas cujos ativos 

mensurados pelos princípios contábeis não divergem muito de seus valores de mercado 

e que não possuem goodwill significativo. Percebemos, assim, que seu uso deve ser muito 

restrito” (MARTINS, Eliseu. Avaliação de empresas: da mensuração contábil à econômica. 

São Paulo: Atlas, 2014. p. 265 e 269).
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O patrimônio líquido pouco representa a realidade econômica da 
empresa,47 desconsiderando a sua continuidade,48 seu caráter dinâmico.49

47  “O patrimônio líquido tem pouca representatividade da realidade econômica da empresa, 

pois resulta de uma série de avaliações e operações efetuadas no passado, sem se dirigir ao 

futuro, que na verdade é o que mais importa a seus acionistas” (NAKAMURA, Angela Mie. Ações 

e demais participações societárias: estudo dos critérios contábeis aplicáveis à sua transação e 

considerações sobre seu valor justo. 1987. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de 

Economia, Administração e Contabilidade. Universidade de São Paulo. São Paulo, p. 206).

48  “Essa metodologia possui limitações significativas quanto à determinação do justo valor 

da empresa e consequentemente da participação societária a ser avaliada, fundamentalmente, 

por conta de dois motivos. Em primeiro lugar, as demonstrações contábeis estão baseadas 

em custos históricos, os quais refletem o valor pelo qual foi adquirido determinado bem ou 

direito ou assumida certa dívida, sem qualquer correção rotineira que os ajustes ao decurso 

do tempo. Isso implica que o valor de determinado ativo ou passivo, em regra, não reflete o 

seu valor corrente. Em segundo lugar, inúmeras operações e valores relevantes para a empresa 

não são contemplados em suas demonstrações contábeis, dada a falta de espaço para registro. 

Por exemplo, operações de arrendamento mercantil ou com derivativos, além de grande parte 

dos ativos e passivos intangíveis, tais como a marca e a reputação da empresa no mercado” 

(PRADO, Roberta Nioac; VILELA, Renato. Sair por quanto? Adequação do método de avaliação 

de participação societária em dissolução parcial de sociedade. In: AZEVEDO, Luís André N. 

de Moura; CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de [coord.]. Sociedade limitada contemporânea. São 

Paulo: Quartier Latin, 2013. p. 693-694).

49  “O valor dos ativos apurados dos balanços contábeis registra basicamente os ativos 

existentes, o valor individual de cada elemento ao final do exercício social, desconsiderando 

as oportunidades de crescimento, e novos investimentos futuros, ou seja, a continuidade da 

empresa. Na avaliação patrimonial estima-se o valor de cada ativo existente em separado 

e somam-se todos esses resultados para se apurar o valor operacional. O que se revela nessas 

demonstrações contábeis é o valor dos ativos mantidos pela empresa, e não o legítimo valor 

econômico da empresa (ou valor do negócio). Os ativos registrados nos balanços, ainda, não 

revelam certos valores intangíveis relevantes na avaliação, como marcas, imagem da empresa, 

qualidade dos recursos humanos, portfólio de produtos, entre outros” (ASSAF NETO, Alexandre. 

Valuation: métricas de valor & avaliação de empresas. São Paulo: Atlas, 2014. p. 203).
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3.2.2. Valor das ações pelo patrimônio líquido a mercado

A avaliação de uma empresa pelo seu patrimônio líquido a mercado é 
uma espécie de avaliação patrimonial. Objetiva verificar qual o valor do seu 
patrimônio líquido com base no valor de mercado de seus itens específicos. 
Ou seja, equipara-se a uma hipotética situação de liquidação da companhia, 
a fim de verificar qual o valor de seus ativos, item a item, para fins de venda 
unitária e o valor de seus passivos, trazidos a valor presente para liquidação.

Os valores de entrada ou de saída de cada item são mensurados de 
acordo com a natureza e a intenção de seu respectivo uso. Assim, por exemplo, 
uma máquina será mensurada pelo seu efetivo valor de venda no mercado; o 
estoque de matéria-prima, pelo seu custo de reposição; as contas a receber, 
pelo valor presente de recebimento futuro (aplica-se uma taxa de desconto) e 
assim por diante. 

Nesse modelo, novamente não se leva em consideração o “goodwill”, 
pois não há a mensuração do valor da continuidade da empresa, seu 
potencial futuro de geração de caixa. O pressuposto é outro, o de hipotético 
encerramento, descontinuidade, portanto, das atividades empresariais.50

Por esse critério, somente em situações muito específicas é que se 
chegaria ao valor da empresa com seu real valor, pois, se a empresa avaliada 
possui valor de continuidade (“goodwill”), muito provavelmente seu valor de 

50  “Pode-se entender o valor de liquidação como o preço mínimo pelo qual uma empresa 

pode ser negociada; não há lógica em vender uma empresa por preço inferior ao de liquidação 

de seus ativos. Caso uma empresa não apresente goodwill positivo, sua referência de negociação 

passa a ser o valor de liquidação de seus ativos. A metodologia do valor de liquidação é adotada 

em situações bastante desfavoráveis para a empresa, onde não se vislumbrem expectativas de 

retorno, e os ativos existentes consigam atingir um preço de venda superior ao valor presente dos 

fluxos futuros esperados de caixa. O preço de liquidação pode ainda ser calculado em situações 

em que se decida efetivamente liquidar a empresa”. E prossegue, mais adiante: “É uma forma de 

‘desmanche’, no qual a soma das partes vale mais que o valor do todo” (ASSAF NETO, Alexandre. 

Estrutura e análise de balanços. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 204-205).
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patrimônio líquido a mercado será bem inferior ao valor real (ou valor justo de 
mercado), prejudicando, no caso de exercício do direito de recesso, o acionista 
dissidente. Se, por outro lado, a empresa possui indicativos evidentes de 
inviabilidade econômica, muito provavelmente seu valor de patrimônio 
líquido a mercado será superior ao seu valor real, o que também gerará forte 
desconforto em caso exercício do direito de recesso, porém, para a empresa 
que deverá efetuar o pagamento do reembolso. 

3.2.3. Valor econômico das ações

Com exceção das avaliações pelo valor do patrimônio líquido e pelo valor 
do patrimônio líquido a mercado, abordadas nos itens anteriores, pode-se 
afirmar que todas as demais espécies de avaliações (fluxo de caixa descontado, 
múltiplos de resultados diversos, comparativo de empresas similares, fluxo 
futuro de dividendos, entre inúmeras outras) pertencem à família do critério 
do valor econômico da empresa.51

A grande diferença, portanto, entre as famílias da avaliação patrimonial 
e as da avaliação econômica de uma empresa encontra-se na ideia central 
de que no segundo tipo a capacidade de geração de recursos, de riqueza da 
companhia, é fator fundamental para aferição de seu valor. E a capacidade 
de geração de recursos decorre diretamente do fato de que a empresa é um 
órgão vivo e em constante evolução, com características que vão muito além 
da identificação unitária de seu ativo e de seu passivo.

51  “Com exceção dos modelos de ‘avaliação patrimonial contábil’ e ‘avaliação patrimonial 

a mercado’, todos os outros modelos apresentados levam em consideração, implícita ou 

explicitamente, a capacidade de geração de rendimentos da empresa. Em outras palavras, os 

ativos da empresa são considerados em seu conjunto e não isoladamente e seu valor decorre da 

capacidade de produzir renda ou serviços. Inclui-se neste conjunto o goodwill que está associado 

à capacidade de ganho da empresa. A maioria dos autores recomenda a utilização dos modelos 

baseados nos fluxos futuros de rendimentos, para a avaliação de empresas em funcionamento” 

(NEIVA, Raimundo Alelaf. Valor de mercado da empresa. São Paulo: Atlas, 1992. p. 55).
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Em outras palavras, o reconhecimento de que uma empresa possui 
aviamento ou “goodwill” acarreta a necessidade de que sua avaliação seja 
feita consoante métodos pertencentes ao rol da família da avaliação pelo 
valor econômico, pois o objetivo final de uma companhia é a geração de lucro 
para seus acionistas. O valor econômico de uma empresa é a medida final de 
sua eficiência.

Há uma série de fatores que influenciam na capacidade de geração 
de riqueza de uma empresa e que não possuem identificação unitária nas 
demonstrações financeiras, tais como: qualidade da administração, eficiente 
organização de vendas ou de prestação de serviços, bom clima interno, 
investimento e descoberta de talentos ou recursos, boas relações comerciais 
com parceiros e fornecedores, fórmulas e segredos industriais, marcas, 
facilidade na obtenção de crédito, localização favorável, entre inúmeros 
outros. Esses fatores, em conjunto com o patrimônio da empresa e com a 
sua continuidade, constituem o “goodwill”,52 que não pode ser transacionado 
individualmente, uma vez ser impossível sua identificação e separação da 
empresa em continuidade.

Importante destacar que o valor econômico de uma empresa não exclui, 
qualquer que seja o método a ser utilizado, os riscos futuros do negócio. Assim, 
a mensuração é feita levando em consideração as condições presentes, bem 
como as oportunidades e os riscos futuros.53

52  “Pelo exposto, o goodwill pode ser considerado como o resíduo existente entre a 

soma dos itens patrimoniais mensurados individualmente e o valor global da empresa. Seu 

dimensionamento pressupõe a identificação de tudo aquilo que possa receber um valor 

específico, inclusive os intangíveis. [...] Assim, o goodwill difere dos demais ativos identificáveis 

e separáveis, que podem ser transacionados individualmente, pois ele tem sua existência 

vinculada à empresa, dela não podendo ser separado e vendido” (MARTINS, Eliseu. Avaliação 

de empresas: da mensuração contábil à econômica. São Paulo: Atlas, 2014. p. 124-125).

53  “O valor de uma empresa é formado pelo seu valor atual, calculado nas condições 

presentes, mais a riqueza gerada por todas as oportunidades de crescimento previstas. Em 

outras palavras, a empresa vale pelo que é capaz de produzir de retorno nas condições atuais 

mais as expectativas futuras de geração de benefícios líquidos de caixa” (ASSAF NETO, 
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A consideração, portanto, que às vezes é feita de que o valor econômico 
não deveria ser utilizado como critério de aferição do valor de reembolso, pois 
causaria uma injustiça aos acionistas que ficam na sociedade e que estariam 
participando dos riscos do empreendimento, em desfavor dos acionistas 
dissidentes que estariam se beneficiando, ao retirar-se da companhia e 
deixarem de correr o risco do negócio, não é válida. No cálculo do valor 
econômico da companhia já está compreendido o risco do negócio. Não há 
benefício nenhum para o dissidente nesse aspecto.

3.2.4. Valor de mercado: cotação de bolsa de valores

A cotação de uma ação em bolsa de valores e, portanto, o cálculo 
do valor total das ações de uma empresa, não é um método de avaliação 
propriamente dito. Trata-se apenas de uma constatação do valor da empresa 
em função de um dado objetivo. De qualquer maneira, traz implícito o 
conceito de valor econômico, haja vista que a precificação dada pelo mercado 
é baseada na geração de riqueza da empresa, associada aos fatores externos 
macroeconômicos. Presente, também, a ideia de continuidade do negócio.

A cotação das ações no mercado de valores mobiliários é o preço pelo 
qual os compradores e vendedores dos papéis negociam no mercado, o qual 
reflete as expectativas em torno do desempenho futuro da empresa e do 
quanto de riqueza essa empresa irá gerar e de quantos dividendos ela irá pagar. 
O mercado precifica a capacidade de geração de riqueza e de pagamento de 
dividendos de uma companhia.

Em um mercado ideal eficiente, com simetria de informações e situação 
normal de oferta e demanda, o valor de cotação das ações em bolsa representa 
seu valor real. Entretanto, a hipótese de um mercado sempre eficiente não é 
regra, ao contrário, é pouco provável, razão pela qual nem sempre o preço de 
mercado reflete com acuidade o valor da companhia.

Alexandre. Estrutura e análise de balanços. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 202).
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3.3. Recente julgado do STJ – Recurso Especial (REsp) 1.572.648/
RJ – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva

Passa-se à análise do acórdão proferido pela 16ª Câmara Cível (CC) do 
TJRJ, que, em decisão por maioria de votos, manteve a sentença. Segue 
transcrição da ementa, com destaques:

DIREITO EMPRESARIAL. INCORPORAÇÃO DE 

COMPANHIA. DIREITO DE RECESSO. POSSIBILIDADE. 

DIREITO ESSENCIAL E POTESTATIVO. REEMBOLSO. 

ACERVO ACIONÁRIO DOS RECEDENTES. VALOR DA 

AÇÃO. VALOR DO PATRIMÔNIO ECONÔMICO. VALOR 

JUSTO DE MERCADO. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO. 

VALOR PATRIMÔNIO LÍQUIDO. ÚLTIMO BALANCETE. 

IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE TROCA VANTAJOSA. 

PAGAMENTO A MENOR. IMPOSSIBILIDADE. MÁCULA 

AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA LIBERDADE DE 

ASSOCIAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. AÇÃO PROCEDENTE. 

SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. 

HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. 

LEGALIDADE.

Em caso de incorporação de uma companhia por outra, os 

sócios que não concordarem têm o direito de se retirarem 

da sociedade, porque se trata de direito essencial e 

potestativo com submissão dos remanescentes. É 

indevido e ilógico o pagamento do valor das ações pela 

avaliação do patrimônio líquido da companhia pelo 

último balanço realizado, por não observar o “valor das 

ações” ou o valor justo de mercado (art. 45 da LSA). A 

relação de troca das ações vantajosa para os acionistas 
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determina o pagamento das ações aos sócios com base 

nesta relação, inclusive os sócios retirantes. Se tal não 

ocorrer, estará proscrito o princípio da igualdade entre os 

acionistas e ainda o princípio da liberdade de associação 

face ao impedimento do exercício do direito potestativo. 

Ação procedente em primeiro grau. Sentença mantida. 

Inexistência de sucumbência recíproca em razão de 

caimento mínimo dos demandantes. Os honorários de 

advogados devem ser equitativos à pretensão econômica 

da parte, pela mesma noção semântica dos termos do 

art. 120, § 3º do CPC. (TJRJ, Apelação 30912-89/2001-

0001, Rel. Des. Lindolpho Morais Marinho, j. 2-12-2014)

O caso objeto do acórdão ora analisado refere-se a uma incorporação 
de controlada por sua controladora, que dá direito de recesso aos acionistas 
da empresa incorporada, dissidentes da deliberação assemblear que aprove 
a incorporação (hipótese do exercício do direito de recesso prevista tanto no 
art. 137 quanto no § 3º do art. 264 da Lei n. 6.404/1976).

Por força do quanto disposto no caput e nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 264 da Lei 
n. 6.404/1976, e para estabelecer a relação de troca de ações dos acionistas não 
controladores da companhia controlada por ações de emissão da companhia 
controladora, foram elaborados laudos de avaliação dos patrimônios das 
duas companhias (incorporada e incorporadora), consoante três critérios: 
(i) patrimônio líquido; (ii) patrimônio líquido a mercado; e (iii) valor econômico, 
denominando-se o laudo, nesse caso, “valor justo de mercado”.

A decisão assemblear foi no sentido de usar o valor constante do laudo 
denominado “valor justo de mercado” (critério de aferição do valor das ações 
por seu valor econômico) para estabelecer a relação de troca e, ao mesmo 
tempo, oferecer aos eventuais acionistas dissidentes da deliberação que 
aprovara a incorporação o valor do laudo elaborado consoante o critério do 
patrimônio líquido contábil, duas vezes e meia inferior ao laudo com o “valor 
justo de mercado”, de acordo com a análise do acórdão. 
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Depreende-se da análise do acórdão o entendimento de que: (i) nos casos 
em que o estatuto social for silente sobre o critério de aferição do valor de 
reembolso, pode haver liberdade de escolha do critério, desde que se observe 
o valor real das ações;54 (ii) o § 1º do art. 45 estabelece um valor mínimo de 
reembolso e não um teto;55 (iii) a não fixação do valor de reembolso, no 
caso da hipótese de incorporação de controlada por controladora, em valor 
equitativo ao valor utilizado para o cálculo de relação de troca de ações, 
representa violação do princípio da isonomia e fere o direito constitucional 
de não se permanecer associado;56 e (iv) o “valor das ações” a que se refere 
o caput do art. 45 da LSA deve ser equivalente ao valor econômico dessas 
mesmas ações.57

54  Trecho do voto do Desembargador Relator Lindolpho Morais Marinho: “Nas circunstâncias, 

inexistindo normatização no estatuto para regular a retirada em especial no que tange ao valor 

de reembolso, a conclusão a que se chega é de que a aplicação da lei deve obedecer o critério 

rígido do art. 164 (sic), e seus parágrafos, da LSA, e pode haver liberdade de escolha do critério, 

mas não que se observe o valor das ações (art. 45), ou que seu valor se torne irrisório, como 

me parece o caso, contrário aos direitos e interesses dos minoritários” (TJRJ, Apelação 30912-

89/2001-0001, 16ª CC, Rel. Des. Lindolpho Morais Marinho, j. 2-12-2014).

55  Trecho do voto do Desembargador Relator Lindolpho Morais Marinho: “As apeladas 

insurgiram-se através desta ação contestando o critério usado para pagamento do reembolso 

de suas ações, que terminou por impor-lhes o valor unitário da ação calculado através do 

critério do patrimônio líquido contábil, previsto no § 1º do art. 45, supramencionado, que a meu 

ver estabelece o valor mínimo de reembolso e não um teto, como procedido” (TJRJ, Apelação 

30912-89/2001-0001, 16ª CC, Rel. Des. Lindolpho Morais Marinho, j. 2-12-2014).

56  Trecho do voto do Desembargador Relator Lindolpho Morais Marinho: “Demais, a 

isonomia ou igualdade é também princípio de interpretação, diante do qual ao intérprete não é 

dado poder de gerar discriminações ou privilégios de modo arbitrário, sem que haja arrimo em 

fundamento objetivo com razoável cabimento. O comportamento majoritário também feriu 

o direito fundamental constitucional dos retirantes de não permanecerem associados (art. 5º, 

XX, da Carta Magna)” (TJRJ, Apelação 30912-89/2001-0001, 16ª CC, Rel. Des. Lindolpho Morais 

Marinho, j. 2-12-2014).

57  Trecho do voto do Desembargador Relator Lindolpho Morais Marinho: “Por mais 
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Tal acórdão foi objeto do REsp 1.572.648/RJ, que, perante a 3ª Turma do 
STJ, foi relatado pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, tendo sido mantida, 
integralmente e por votação unânime, a decisão recorrida do TJRJ, com a 
seguinte ementa, com destaques:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. 

DIREITO SOCIETÁRIO. SOCIEDADE ANÔNIMA DE 

CAPITAL FECHADO. INCORPORAÇÃO DE COMPANHIA 

CONTROLADA. DIREITO DE RETIRADA. EXERCÍCIO. 

SÓCIO MINORITÁRIO DISSIDENTE. REEMBOLSO. 

VALOR DAS AÇÕES. CRITÉRIO DE CÁLCULO. VALOR 

DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONTÁBIL. VALOR JUSTO 

DE MERCADO. 1. Na origem, trata-se de ação proposta 

por acionistas minoritários que controvertem o valor 

pago a título de reembolso pelo exercício do direito de 

retirada tendo em vista a incorporação da companhia 

controlada. 2. Segundo o artigo 45 da Lei nº 6.404/1976, 

o critério a ser utilizado no cálculo do valor das ações a 

ser pago a título de reembolso aos acionistas dissidentes 

pode ou não estar previsto no estatuto da sociedade. 

3. Para a doutrina, na omissão do estatuto, o montante 

a ser pago a título de reembolso, a princípio, é o valor 

de patrimônio líquido constante do último balanço 

aprovado em assembleia geral, visto representar um 

piso, um mínimo a ser observado, somente podendo ser 

a ele inferior se estipulado no estatuto o cálculo com base 

no valor econômico da companhia. 4. O legislador, ao 

condescendente que se seja não é possível destoar da interpretação que o valor da ação a ser pago 

é o valor econômico da sociedade, ou das ações (ou PLA preço de mercado ou ainda valor justo 

de mercado)” (TJRJ, Apelação 30912-89/2001-0001, 16ª CC, Rel. Des. Lindolpho Morais Marinho, 

j. 2-12-2014).
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eleger um critério para fixar um patamar mínimo de valor 

de reembolso, por certo não desconsiderou a existência 

de situações em que esse critério mínimo se mostre 

inadequado para fins de aferição do valor das ações e seja 

imperiosa a eleição de critério distinto, mais vantajoso, 

sob pena de aviltar os direitos dos acionistas minoritários. 

5. No caso dos autos, as instâncias de cognição plena, 

atentas às peculiaridades da causa estampadas na prova 

dos autos, concluíram que o valor calculado com base no 

patrimônio líquido contábil não refletia o valor real das 

ações e era irrisório se comparado com o valor de troca 

calculado com base no valor justo de mercado. 6. O 

Tribunal de origem, ao acolher o valor justo de mercado 

como critério a ser utilizado para pagamento do valor de 

reembolso das ações do acionista dissidente retirante por 

ocasião da incorporação da companhia controlada em 

detrimento do patrimônio líquido contábil não infringiu 

o disposto no artigo 45, § 1º, da Lei nº 6.404/1976. 

7. Recurso especial parcialmente conhecido e não 

provido (STJ, REsp 1.572.648/RJ, 1ª T., Rel. Min. Ricardo 

Villas Bôas Cueva, j. 12-9-2017 [grifos nossos]).

Fica bastante claro, da leitura do acórdão, que (i) o art. 45 e respectivo § 
1º da Lei n. 6.404/1976 apenas determina um piso; e (ii) o patrimônio líquido 
contábil de uma companhia normalmente não reflete o seu real valor.58

58  Trecho do voto do Ministro Relator Ricardo Villas Bôas Cueva: “Entretanto, o legislador, 

ao eleger um critério para fixar um patamar mínimo de valor de reembolso, por certo não 

desconsiderou a existência de um sem-número de situações em que esse critério mínimo 

se mostre inadequado para fins de aferição do valor das ações e seja imperiosa e eleição de 

critério distinto, mais vantajoso, sob pena de aviltar os direitos dos acionistas minoritários. São 

situações tais como aquela em que o patrimônio líquido contábil represente tão somente um 
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4. Considerações finais

A primeira conclusão a que se quer fazer menção é de que o critério 
legal para a avaliação do valor das ações do acionista dissidente, de acordo 
com a atual redação da Lei n. 6.404/1976, é aquele que o estatuto social da 
companhia indicar, existindo, na hipótese de previsão estatutária, um piso 
que, a princípio, é o do patrimônio líquido contábil, podendo esse piso até ser 
inferior ao valor do patrimônio líquido contábil, porém desde que a previsão 
estipule o valor econômico para a aferição do valor de reembolso.

Caso, entretanto, o estatuto social seja silente sobre a matéria, não 
haverá um critério legal definido. Deverá ser apurado o valor das ações, e tal 
valor, consoante aqui se defendeu, deverá ser o mais próximo possível da 
realidade da companhia, a fim de que as características e a função do direito 
de recesso sejam preservadas. Dessa maneira, o silêncio estatutário sobre 
o tema pode gerar risco e incerteza no momento do exercício do direito de 
recesso, tanto para os acionistas dissidentes quanto para a companhia.

Chega-se a essa primeira conclusão tanto em razão das características 
do direito de recesso (taxatividade de hipóteses, irrenunciabilidade, direito 
essencial na modalidade de remédio jurídico, direito condicional, sujeito à 
retificação) quanto de sua função de mecanismo harmonizador de interesses 
conflitantes, de contraposição, como modo de propiciar liquidez de posição 
acionária, do constrangimento de se ficar sócio de algo em que não se acredita 
ou em que não se confia.

Também contribui para essa primeira conclusão a defesa feita neste 
artigo de que a norma do art. 45 da Lei n. 6.404/1976 deva ser interpretada 
de forma teleológica, haja vista a lacuna nela contida, conforme também têm 
entendido nossos Tribunais.

valor simbólico, histórico ou desatualizado ou se estiver diante, por exemplo, de uma sociedade 

de baixo patrimônio, mas de grande capacidade de geração de lucros ou, ainda, de sociedade na 

iminência de grande aumento do seu potencial lucrativo pelo advento de conjuntura econômica 

mais benéfica” (STJ, REsp 1.572.648/RJ, 3ª T., Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12-9-2017).
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A segunda conclusão que se quer realçar é a sugestão de que as 
companhias deveriam se preocupar mais com o tema, seja pela sua relevância 
teórica, seja por seu possível e importante impacto prático. 

Quando da elaboração da dissertação sobre o tema, durante a primeira 
quinzena de janeiro de 2015, foram analisados todos os 440  estatutos 
sociais das companhias então listadas na Bolsa de Valores de São Paulo 
(BM&FBOVESPA), e, entre diversas constatações,59 verificou-se que apenas 
13,18%, ou seja, 58 companhias, possuíam previsão estatutária específica para 
o cálculo do valor de reembolso.

Tendo em vista a função do direito de recesso, de dar liquidez ao acionista 
dissidente, sua maior utilidade prática, a princípio, ocorre nas companhias de 
capital fechado. Entretanto, e haja vista que nosso mercado acionário ainda 
não é tão desenvolvido como nos Estados Unidos da América, por exemplo, 
ou em países europeus onde o mercado secundário é efetivo, também para as 
companhias de capital aberto o tema é relevante.

Acrescente-se, ainda no caso das companhias de capital aberto, que, 
segundo nossa legislação, o direito de recesso inexiste para as companhias de 
capital aberto, apenas nas hipóteses de participação em grupo de sociedades, 
fusão e incorporação da companhia em outra, em que a companhia possua 
características de liquidez e dispersão acionária (conforme conceito legal). São 
poucas as companhias listadas na bolsa que possuem essas características, 
e mesmo as que possuem estão sujeitas ao recesso nas demais hipóteses 
taxativas da lei.

A sugestão, portanto, de inserção nos estatutos sociais de cláusula 
específica sobre o critério de aferição do valor de reembolso é válida tanto para 
as companhias de capital fechado quanto para as de capital aberto. O que pode 
variar é o tipo de cláusula a ser inserida, pois nas companhias de capital aberto 
há a possibilidade de também se usar o critério de valor de mercado (cotação de 
bolsa) das ações como parâmetro para aferição do valor de reembolso.

59  MARANGONI, Sérgio Ricardo Nutti. Direito de recesso e valor de reembolso em companhias. 

São Paulo: Quartier Latin, 2016. p. 111-127.
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O recesso é, portanto, um instrumento de compensação e validação 
de decisões societárias relevantes que impactam diretamente os interesses 
sociais e particulares dos envolvidos (companhia e acionistas). E, para que 
haja essa compensação e validação, o valor do reembolso deve ser analisado 
em conjunto com o instituto do direito de recesso. Como já dito, recesso e 
reembolso são duas faces da mesma moeda. Não há recesso saudável se o 
valor de reembolso for inadequado.
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Prefácio ao Artigo 7, “Recomendações para a redação 
de cláusulas compromissórias: como evitar cláusulas 
arbitrais patológicas”

Foi um enorme prazer orientar a Thais Reynol, que escreveu um belo 
trabalho sobre cláusulas arbitrais patológicas, a partir de uma abordagem 
prática e original ao elaborar um guia prático que abrange as principais 
recomendações a serem observadas para evitar patologias nas cláusulas que 
optem pela arbitragem como forma de solução de conflito.

Além de realizar um levantamento de cláusulas compromissórias 
patológicas que foram judicializadas, identificando os seus principais vícios, 
Thais propõe boas práticas na redação das cláusulas compromissórias, sem 
trabalhar com um modelo rígido que desconsidere as especificidades do 
negócio e de cada contrato, mas trazendo um checklist com os principais 
cuidados e recomendações a serem adotados, tratando de questões como a 
indicação e o número de árbitros, a escolha entre a arbitragem institucional e 
a arbitragem ad hoc, a indicação do objeto da arbitragem, confidencialidade, 
entre outras.



280

VOLUME 1 - DIREITO DOS NEGÓCIOS 

A Thais foi uma pesquisadora exemplar, aliando sua experiência prática 
à dedicação e garra de escrever a dissertação que gerou este artigo durante e 
depois da gravidez do seu primeiro filho.

Trata-se de um estudo empírico inovador, muito bem realizado e com 
impacto prático e utilidade essenciais à academia e aos operadores do direito 
e da arbitragem no Brasil. 

Daniela Monteiro Gabbay
Professora da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas 

(FGV DIREITO SP).
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7. Recomendações para a redação de cláusulas 
compromissórias: como evitar cláusulas arbitrais 
patológicas1

Thais Schiavoni Guarnieri Silva Reynol2

1. Introdução

A escolha da arbitragem como mecanismo de solução de controvérsias 
em contratos empresariais tem se tornado cada vez mais presente ao longo das 
últimas décadas. No entanto, apesar do crescente recurso a tal mecanismo, 

1  Artigo preparado com base em dissertação cujo título é “Cláusulas arbitrais patológicas e 

cuidados na redação de cláusulas compromissórias”, elaborada sob a orientação da professora 

Doutora Daniela Monteiro Gabbay e apresentada à Escola de Direito de São Paulo da Fundação 

Getulio Vargas (FGV DIREITO SP), como requisito para a obtenção do título de Mestre em Direito.

2  Graduada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Mestre 

em Direito pela Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV DIREITO SP). 

Advogada no escritório Ulhôa Canto, Rezende e Guerra Advogados, em São Paulo. 
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operadores do direito, empresários e mesmo a Administração Pública (AP) 
deixam, muitas vezes, de dar a devida importância à redação da cláusula 
compromissória e acabam por lhe introduzir ambiguidades, contradições e 
incompletudes que dificultam ou até mesmo impossibilitam a instauração 
e o regular desenvolvimento da arbitragem, inserindo na controvérsia um 
“contencioso parasita” que contraria a celeridade da arbitragem e a própria 
intenção das partes de se afastarem das vicissitudes do Poder Judiciário (PJ).

Constatando que os operadores do direito, muitas vezes, ainda tendem 
a negligenciar a redação da cláusula compromissória, relegando-a para a 
“última hora” quando da elaboração dos contratos, este artigo tem como 
objetivo primordial oferecer um guia com recomendações das melhores 
práticas a serem observadas e utilizadas na redação de cláusulas arbitrais 
que se pretendam eficazes.

Para tanto, inicialmente serão introduzidos brevemente os problemas e 
os desafios que surgem para o advogado e para as partes quando uma cláusula 
arbitral não fora bem redigida. Em seguida, serão abordadas as cláusulas 
arbitrais patológicas, a fim de identificar, a partir de coleta de informações na 
doutrina especializada e na jurisprudência sobre o tema, exemplos dos vícios 
que tornam as cláusulas vazias, contraditórias ou ambíguas, indicando-se, 
ainda, em qual medida as funções que se esperam da cláusula arbitral não 
teriam sido cumpridas.

Finalmente, abordar-se-ão, na forma de guia de melhores práticas 
ou checklist, os principais cuidados que os operadores do direito devem 
dispensar ao elaborar cláusulas compromissórias que se pretendam 
completas e eficazes. No entanto, ressalvam-se as limitações do guia e a 
inviabilidade – ou, ao menos, a dificuldade – de se oferecer um modelo único, 
completo e suficiente de cláusula compromissória, uma vez que é imperativo 
levar em consideração as especificidades do negócio e as necessidades dos 
contratantes quando da redação da cláusula.
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2. A cláusula compromissória e o cuidado necessário em 
sua elaboração

A arbitragem constitui meio extrajudicial de solução de controvérsias 
fundamentado na autonomia privada. Não haverá arbitragem – e, portanto, 
renúncia à jurisdição estatal – se não houver inequívoca manifestação 
da vontade das partes nesse sentido. Por isso, a convenção arbitral é a 
peça-chave do procedimento arbitral: seja para dar início à arbitragem, seja 
para regular o procedimento a ser seguido, seja para verificar, a posteriori, a 
validade da sentença arbitral proferida.

A convenção arbitral atribui ao árbitro o poder para decidir e estabelece 
os limites de sua atuação e o escopo de seu trabalho; por isso, sua redação 
não deve jamais ser negligenciada ou discutida e negociada apenas quando 
o contrato está prestes a ser assinado (resultando nas chamadas midnight 
clauses),3 sob pena de se inviabilizar ou dificultar, sobremaneira, o bom 
andamento da arbitragem.4

Moses aponta que “parties simply may not believe they will encounter 
disputes that would be worth the transaction costs of researching, 
understanding, and negotiating an arbitration clause that is anything 

3  Nas palavras de Nanni, “as partes se preocupam com aspectos negociais da avença e 

usualmente já se desgastaram discutindo as cláusulas principais do negócio (objeto, preço, 

garantias etc.), pelo que tendem a não dedicar a atenção necessária à fase final da elaboração 

do contrato, justamente no momento em que se debate a cláusula compromissória” (Direito 

civil e arbitragem. São Paulo: Atlas, 2014. p. 80).

4  No mesmo sentido, GABBAY, Daniela Monteiro; MAZZONETTO, Nathalia; KOBAYASHI, 

Patrícia Shiguemi. Desafios e cuidados na redação das cláusulas de arbitragem. In: BASSO, 

Maristela; POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot (org.). Arbitragem comercial: princípios, 

instituições e procedimentos – A prática no CAM-CCBC. São Paulo: Marcial Pons; São 

Paulo: Centro de Arbitragem e Mediação/Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC), 

2013. p. 4-95.
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more than boilerplate”,5 levando à negligência da redação da cláusula 
compromissória.

Além disso, é muito comum que a cláusula arbitral seja elaborada pelos 
próprios advogados que negociaram todo o contrato, os quais, em grande 
parte, não têm familiaridade com as formalidades exigidas e com os cuidados 
que se deve observar na elaboração de uma cláusula plenamente eficaz.

Há escolhas estratégicas que devem ser feitas já na cláusula e que, se 
não pensadas com cuidado, podem impactar o funcionamento adequado da 
arbitragem quando surgido o litígio, visto que o cerne da controvérsia poderá 
ceder lugar às incertezas e inconsistências presentes na cláusula.6

Isso posto, o primeiro de todos os cuidados deve ser conhecer os objetivos 
prioritários da parte quanto à resolução de seus conflitos, com o propósito de 
certificar-se de que a arbitragem é o meio mais adequado para atender aos 
referidos objetivos.7 De fato, de nada adianta uma cláusula compromissória 

5  MOSES, Margaret L. The Principles and Practice of International Commercial Arbitration. 

New York: Cambridge University Press, 2008. p. 40.

6  De maneira similar, cf. GABBAY, Daniela Monteiro; MAZZONETTO, Nathalia; KOBAYASHI, 

Patrícia Shiguemi. Desafios e cuidados na redação das cláusulas de arbitragem. In: BASSO, 

Maristela; POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot (org.). Arbitragem comercial: princípios, 

instituições e procedimentos – A prática no CAM-CCBC. São Paulo: Marcial Pons; São Paulo: 

CAM-CCBC, 2013. p. 94-95. Para Moses, “a well-drafted arbitration clause has a significant 

impact on how well the parties resolve the dispute – how efficiently, how fairly, and how 

successfully” (The Principles and Practice of International Commercial Arbitration. New York: 

Cambridge University Press, 2008. p. 39).

7  Nesse sentido, Alves salienta: “[...] a rapidez da resolução, a redução dos custos, o sigilo, a preservação 

da relação empresarial, a neutralidade do julgador (levando-se em consideração, exclusivamente, 

a sua nacionalidade), o controle sobre o procedimento, a análise técnica feita por um especialista, a 

extensão dos meios de defesa ou de resistência, a necessidade de medidas de urgência ou coercitivas, 

a necessidade de produção de provas, a necessidade de decisões vinculantes e definitivas” (Estratégias 

na escolha e na utilização de meios de composição de conflitos empresariais. In: CARMONA, Carlos 

Alberto; AMENDOEIRA JUNIOR, Sidnei [coord.]. Direito, gestão e prática: estratégias processuais na 

advocacia empresarial. Série GVlaw. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 310).
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bem elaborada e completa se, por exemplo, o custo da arbitragem não puder 
ser suportado pelas partes ou for desproporcional ao valor da controvérsia.

A escolha consciente e adequada do mecanismo de resolução de 
controvérsias, como a arbitragem, é muito importante ante o aspecto de 
economicidade da referida cláusula. Nunes Pinto, ao tratar da cláusula 
compromissória, defende a tese de que

[...] a opção pela arbitragem é um dos elementos que 

integram a equação de equilíbrio econômico da relação 

contratual. Portanto, esse traço de economicidade é 

fatalmente afetado diante da recalcitrância de uma 

das partes em proceder de acordo com o ajustado 

contratualmente. A decisão pelo estabelecimento da 

relação contratual em causa passa necessariamente por 

se valorar e aferir o impacto econômico da adoção de 

um mecanismo de solução de controvérsias eficiente 

em caso de surgimento dessas.8

A redação apropriada da cláusula compromissória auxilia as partes 
na manutenção da relação contratual e na solução consensual do litígio, 
desincentivando o uso de medidas protelatórias.9

8  NUNES PINTO, José Emílio. A cláusula compromissória à luz do Código Civil. Revista 

de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 4, p. 34-47 (p. 4 na versão on-line), jan./mar. 2005, 

convertido eletronicamente por Revista dos Tribunais Online, p. 1-10. Base de dados de acesso 

restrito. Disponível em: http://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/delivery/document. 

Acesso em: 20 abr. 2017.

9  Nesse sentido, ver MOSES, Margaret L. The Principles and Practice of International 

Commercial Arbitration. New York: Cambridge University Press, 2008. p. 54.
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3. Cláusulas arbitrais patológicas

Conforme Carmona, a expressão “cláusula arbitral patológica” é utilizada

para designar aquelas avenças inseridas em contrato que 

submetem eventuais litígios à solução de árbitros mas 

que, por conta de redação incompleta, esdrúxula ou 

contraditória, não permitem aos litigantes a constituição 

do órgão arbitral, provocando dúvida que leva as 

partes ao Poder Judiciário para a instituição forçada da 

arbitragem.10

As cláusulas arbitrais patológicas foram tratadas de forma pioneira em 
estudo de 1974, de Eisemann, então Secretário-Geral da Corte de Arbitragem 
da International Chamber of Commerce (ICC), no qual apresentou cláusulas 
problemáticas que pôde encontrar ao longo dos anos em razão de sua 
experiência, agrupando-as de acordo com suas características.11

Para o autor, são patológicas as cláusulas compromissórias que não 
cumprem uma ou mais de suas funções essenciais,12 quais sejam:

10  CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei 9.307/96. 3. ed. 

São Paulo: Atlas, 2009. p. 112.

11  EISEMANN, Frédéric. La clause d’arbitrage pathologique. In: MINOLI, Eugenio (col.). 

Commercial Arbitration: essays in memoriam Eugenio Minoli. Turim: Unione Tipografico-Editrice 

Torinese, 1974. p. 129.

12  Nas palavras de Eisemann, “sera pathologique toute clause d’arbitrage ne permettant pas 

l’harmonieux exercice de ces quatre fonctions, ou de l’une d’entre elles” (La clause d’arbitrage 

pathologique. In: MINOLI, Eugenio [col.]. Commercial Arbitration: essays in memoriam Eugenio 

Minoli. Turim: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1974. p. 131).
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1) a primeira, comum a todas as convenções, é a de produzir efeitos 
obrigatórios para as partes,

2) a segunda é afastar a intervenção dos tribunais estatais do julgamento 
das controvérsias, ao menos até ser proferida a sentença,

3) a terceira é atribuir aos árbitros poder para resolver os litígios que 
possam surgir entre as partes,

4) a quarta é permitir o estabelecimento de um procedimento que 
conduza às condições mais eficientes e céleres para a prolação de uma 
sentença suscetível de execução forçada.13

A partir dos critérios de Eisemann, ainda hoje tão atuais quanto o 
eram na época em que foram elaborados pelo autor,14 é possível identificar 
eventuais patologias que dificultem ou impeçam a execução das cláusulas 
compromissórias. A seguir, serão examinados exemplos de cláusulas arbitrais 
patológicas colhidos da bibliografia estudada, a fim de identificar, à luz do 

13  Tradução livre do seguinte trecho da obra de Eisemann: “1) la première, commune à 

toutes les conventions est de produire des effets obligatoires pour les parties, 2) la seconde 

est d’écarter l’intervention des tribunaux étatiques dans le règlement d’un différend, tout au 

moins avant le prononcé d’une sentence, 3) la troisième est de donner pouvoir à des arbitres 

de régler les litiges susceptibles d’opposer les parties, 4) la quatrième est de permettre 

la mise en place d’une procédure conduisant dans le meilleures conditions d’efficacité au 

prononcé d’une sentence susceptible d’exécution forceé” (La clause d’arbitrage pathologique. 

In: MINOLI, Eugenio [col.]. Commercial Arbitration: essays in memoriam Eugenio Minoli. Turim: 

Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1974. p. 130).

14  Em artigo de 1991, Davis, conselheiro da Corte de Arbitragem da ICC, reiterou a 

atualidade do estudo de Eisemann, escrito mais de 25 anos antes (Pathological Clauses: 

Frédéric Eisemann’s Still Vital Criteria. Arbitration International, London, v. 7, n. 4, p. 365-

388, 1991, convertido eletronicamente [versão on-line sem paginação]. Base de dados 

de acesso restrito. Disponível em: https://academic.oup.com/arbitration/article-abs-

tract/7/4/365/207802/Pathological-Clauses-Frederic-Eisemann-s-Still. Acesso em: 18 

ago. 2017).
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estudo de Eisemann, quais funções da cláusula compromissória não estariam 
presentes.15

3.1. Cláusulas arbitrais vazias

Cláusulas compromissórias vazias ou brancas são aquelas que não 
indicam o método nem o critério para a nomeação de árbitros quando 
surgido o litígio.16 Ainda que não seja imperativo prever todos os elementos 
orientadores da arbitragem para que a cláusula seja considerada cheia17 – e, 

15  Tal análise foi inspirada em interessante estudo de Davis sobre as cláusulas arbitrais 

patológicas, à luz dos critérios de Eisemann, a partir de coletânea de cláusulas observadas 

em sua experiência na ICC (DAVIS, Benjamin G. Pathological Clauses: Frédéric Eisemann’s 

Still Vital Criteria. Arbitration International, London, v. 7, n. 4, p. 365-388, 1991, convertido 

eletronicamente [versão on-line sem paginação]. Base de dados de acesso restrito. Disponível 

em: https://academic.oup.com/arbitration/article-abstract/7/4/365/207802/Pathological-Clau-

ses-Frederic-Eisemann-s-Still. Acesso em: 18 ago. 2017).

16  Nesse sentido, ver CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei 

9.307/96. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 112. Born ensina que “a ‘blank clause’ (clause blanche) 

is one which contains no indication, whether directly or by reference to arbitration rules or to an 

arbitral institution, as to how the arbitrators are to be appointed. This is the case where, for example, 

the clause merely states ‘Resolution of disputes: arbitration, Paris’” (International Arbitration: cases 

and materials. 2. ed. New York: Kluwer Law International, 2015. p. 336).

17  Cláusula compromissória cheia é aquela que prevê a forma de instituição da arbitragem, 

seja na própria cláusula ou em documento apartado, seja por se referir às regras de órgão arbitral 

institucional. É o que dispõe o art. 5º da Lei n. 9.307/1996, segundo o qual: “[r]eportando-se as 

partes, na cláusula compromissória, às regras de algum órgão arbitral institucional ou entidade 

especializada, a arbitragem será instituída e processada de acordo com tais regras, podendo, 

igualmente, as partes estabelecer na própria cláusula, ou em outro documento, a forma 

convencionada para a instituição da arbitragem” (BRASIL. Lei n. 9.307 de 23 de setembro de 1996. 

Dispõe sobre a arbitragem. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9307.htm. 

Acesso em: 18 ago. 2017).



289

COLEÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL - FGV DIREITO SP

portanto, apta a dar início à arbitragem –, a ausência de um mecanismo eficaz 
para a nomeação de árbitros impossibilita a instauração da arbitragem, a 
menos que haja acordo entre as partes. Caso contrário, será inevitável ter que 
recorrer ao PJ para que se institua a arbitragem.18

Em cláusulas arbitrais vazias, as partes limitam-se a declarar que 
eventuais litígios futuros serão resolvidos por arbitragem ou indicam que 
o mecanismo de escolha de árbitros dependerá de colaboração mútua das 
partes para ser efetivado.19

Também caracteriza cláusula compromissória vazia aquela que indica, 
nominalmente, um ou mais árbitros para a solução da lide, mas estes não 
aceitam o encargo ou não podem fazê-lo, como no caso de morte de um 
árbitro indicado.

Ademais, são exemplos de cláusulas compromissórias vazias as 
que indicam um órgão arbitral inexistente ou nomeiam imprecisa ou 
insuficientemente a instituição arbitral que administrará o feito,20 uma 
vez que, dessa maneira, não será possível às partes nomear árbitros sem 
colaboração mútua.

18  No Brasil, o procedimento cabível nesses casos está previsto nos arts. 6º e 7º da Lei n. 

9.307/1996, que não será tratado neste artigo em razão de seu escopo restrito.

19  É o caso, por exemplo, da seguinte cláusula: “[f]ica expressamente convencionado 

que, caso surja qualquer controvérsia ou divergência quanto à interpretação dos termos e 

condições da presente apólice, assim como na evolução, ajuste e/ou liquidação de qualquer 

sinistro, estas deverão ser submetidas à decisão de um ‘árbitro comum’ que o segurado 

e a seguradora nomearão conjuntamente”. Conforme Scavone Júnior, tal cláusula foi objeto 

de análise pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Apelação 263.009-4/5-00, 

j. 14-12-2006, em que se decidiu ser necessária e cabível a instituição da arbitragem por 

sentença (Manual de arbitragem. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 

p. 73).

20  Nesse sentido, ver LEMES, Selma M. Ferreira. Cláusulas arbitrais ambíguas ou 

contraditórias e a interpretação da vontade das partes. In: MARTINS, Pedro B.; GARCEZ, José 

Maria R. (org.). Reflexões sobre arbitragem: in memoriam do Desembargador Cláudio Vianna 

de Lima. São Paulo: LTr, 2002. p. 190.
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Algo bastante comum é a indicação da Corte de Arbitragem da ICC com 
algum equívoco de redação que impeça a conclusão imediata e evidente de que 
as partes quiseram submeter suas controvérsias à arbitragem administrada 
pela ICC. Davis ilustra a hipótese trazendo cláusula com referência errônea à 
Corte de Arbitragem da ICC, na qual a palavra “International”, de International 
Chamber of Commerce, foi substituída pela palavra “official”.21

De acordo com os critérios de Eisemann, é possível afirmar que cláusulas 
como as elencadas acima são suficientes para gerar efeitos obrigatórios entre 
as partes, bem como para atribuir competência aos árbitros (embora não 
seja possível nomeá-los sem o auxílio do PJ). No entanto, elas não cumprem 
a segunda e a quarta funções indicadas por Eisemann, uma vez que não 
permitem que o procedimento arbitral seja iniciado sem a prévia intervenção 
do PJ nem que seja levado adiante em condições de eficiência e celeridade 
aptas a proporcionarem uma sentença arbitral que possa ser executada 
judicialmente caso não seja cumprida de forma espontânea.

3.2. Cláusulas arbitrais ambíguas

Cláusulas compromissórias ambíguas são aquelas que geram dúvidas 
ou incertezas quanto à real intenção das partes de submeterem seus litígios 
à arbitragem ou quanto a um ou mais de seus elementos, por exemplo, o 
procedimento a ser adotado.

Entre as cláusulas ambíguas mais comumente encontradas – as quais 
inviabilizam a instituição da arbitragem – está a que prevê a arbitragem como 

21  Confira-se o teor da cláusula: “[i]n the event any disputes fail to be settled amicably, 

both parties agree to arbitrate their difference before the official Chamber of Commerce in 

Paris, France, and to apply Arkansas, USA Law” (DAVIS, Benjamin G. Pathological Clauses: 

Frédéric Eisemann’s Still Vital Criteria. Arbitration International, London, v. 7, n. 4, p. 365-388, 

1991, convertido eletronicamente [versão on-line sem paginação]. Base de dados de acesso 

restrito. Disponível em: https://academic.oup.com/arbitration/article-abstract/7/4/365/207802/

Pathological-Clauses-Frederic-Eisemann-s-Still. Acesso em: 18 ago. 2017).
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alternativa ou meio opcional de solução de conflitos. Avenças desse tipo não 
vinculam as partes à arbitragem, uma vez que não são mandatórias.

Uma cláusula com essa patologia dispõe, por exemplo, que as partes 
“poderão” recorrer à arbitragem, em vez de “deverão”. A título ilustrativo, 
colaciona-se parte da cláusula arbitral inserida no “Acordo em Controle de 
Concentração”, celebrado entre BM&F Bovespa S.A. – Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros (BVMF) e Cetip S.A. – Mercados Organizados, 
nos autos do Ato de Concentração n. 08700.004860/2016-11, em que foi 
aprovada, no âmbito do Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(CADE), a reestruturação societária da qual resultou a união das atividades de 
ambas as empresas:

II.3. Solução de Controvérsias por Arbitragem

2.8. As Compromissárias se comprometem a oferecer 

a Prestação de Serviços CSD em condições justas, 

transparentes e não discriminatórias, o que inclui os 

termos e as condições contratuais de acesso a sua 

infraestrutura.

2.9. Para efeitos desse ACC “Prestação de Serviços de 

CSD” significa a prestação de serviços, pela central 

depositária da BVMF, de transferência de valores 

mobiliários objeto de operações compensadas e 

liquidadas por intermédio de outra IMF, bem como as 

funcionalidades acessórias para a prestação do serviço 

principal.

2.10. As Compromissárias se comprometem a 

empreender período de negociação de até 120 (cento e 

vinte) dias com qualquer interessado na contratação da 

Prestação de Serviços CSD.

2.11. Em caso de fracasso nas negociações, a parte 

interessada poderá acionar o mecanismo de arbitragem 
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previsto nesta cláusula, para fins de solução de 

controvérsias (“Arbitragem” )22. (grifo nosso)

Embora a cláusula acima contenha pormenorizadamente todos os 
elementos para a instauração e o desenvolvimento da arbitragem,23 sua 
redação não explicita a obrigatoriedade de as partes submeterem-se a tal 
mecanismo de solução de conflitos. Desse modo, uma das partes poderá, no 
momento do surgimento do litígio, resistir à instauração da arbitragem, e 
a parte interessada no procedimento arbitral encontrar-se-á em situação de 
extrema dificuldade para fazer valer o disposto na cláusula.

Born também ressalta interessante exemplo de cláusula compromissória 
não vinculante. Confira-se: “If both parties mutually agree, after a dispute 
under this contract arises, to resolve such dispute by arbitration, them the 
following procedures shall apply”.24

Nesse exemplo, a via arbitral será cabível apenas se as partes se 
manifestarem favoravelmente depois do surgimento do litígio. Demonstra 
a experiência, contudo, que nesse momento a animosidade presente não 
favorece qualquer acordo, ainda que seja para decidir se as partes seguirão 
ou não com a arbitragem.

No âmbito dos contratos de parcerias público-privadas celebrados no 
Brasil para construção e operação dos estádios de futebol que serviram 
à Copa do Mundo de 2014, é possível encontrar vícios nas cláusulas 
compromissórias de alguns deles, entre os quais:

22  Cláusula  do referido acordo celebrado em 22 de março de 2017. CONSELHO 

ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE). Ato de Concentração n. 08700.004860/2016-

11. Brasília, publicado no sítio eletrônico do CADE. Disponível em: https://sei.cade.gov.br/sei/

modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3B-

fPLlu9u7akQAh8mpB9yOb8wbAaudz_77WGSup4kF6mQsvkB6Dgz40RC1xEwXVj5yXr_DRnQ-

cypx2HkZurwL5mV9sVFAPBIAQ6eCXAbVwx. Acesso em: 30 maio 2019.

23  Sua redação completa não foi reproduzida em razão dos limites deste artigo.

24  BORN, Gary B. International Arbitration: cases and materials. 2. ed. New York: Kluwer 

Law International, 2015. p. 353.
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CLÁUSULA 50

PROCESSO DE ARBITRAGEM

50.1. Os eventuais conflitos que possam surgir entre 

as PARTES em matéria de aplicação, interpretação ou 

integração das regras por que se rege a CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA serão resolvidos por arbitragem [...]

50.1.4. A resolução por meio de arbitragem de eventuais 

conflitos que possam surgir entre as PARTES em matéria 

de aplicação, interpretação ou integração das regras 

por que se rege a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 

não excluirá a apreciação destes conflitos pelo Poder 

Judiciário, nos termos do Inciso XXXV, do artigo 5º da 

Constituição Federal.25

Em resumo, diante dos exemplos acima transcritos constata-se 
que o uso de palavras que tornam facultativa a arbitragem enfraquece a 
funcionalidade da cláusula e deve ser evitado se a intenção das partes for 
atribuir-lhe efetividade.

No que tange aos critérios de Eisemann, verifica-se que nenhum é 
preenchido em cláusulas facultativas, como as elencadas acima. O primeiro 
critério não está presente, uma vez que a cláusula não produz efeitos 
mandatórios para as partes; o terceiro, por sua vez, não é observado, já que não 
se atribui aos árbitros a competência para dirimir os litígios com a segurança 
esperada. O quarto critério também não é plenamente atendido, na medida 
em que há obstáculos à rapidez e à eficiência do procedimento, considerando 
que os árbitros ou o PJ deverão apreciar, preliminarmente, eventual não 
obrigatoriedade da cláusula. Por fim, em relação ao segundo critério, abre-se 

25  GRUPO DE ESTUDOS EM ARBITRAGEM E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO COMITÊ 

BRASILEIRO DE ARBITRAGEM (CBAr). 1ª reunião. Ano II, 21-3-2013. São Paulo. Disponível 

em: http://www.cbar.org.br/PDF/CBAR_GEARBADM_material_consolidado_1a_reuniao_

anoII.pdf. Acesso em: 17 jul. 2017. Transcrição contida em anexo da ata da reunião.
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a possibilidade de que a parte recalcitrante demande a intervenção do PJ, sob 
a alegação de que a cláusula de arbitragem não é vinculante nem mesmo para 
que os árbitros apreciem sua própria competência.26

3.3. Cláusulas arbitrais contraditórias

A cláusula compromissória contraditória é patológica, pois traz em seu 
bojo previsões conflitantes quanto à intenção das partes de submeterem os 
litígios à arbitragem ou, então, porque é inconciliável com disposições do 
contrato incompatíveis com tal intenção.

O exemplo clássico é o da cláusula que prevê a instituição da arbitragem, 
ao mesmo tempo em que o contrato ou instrumento apartado indica um foro 
judicial para a solução do mesmo litígio.27

26  São, ainda, exemplos de cláusulas ambíguas: aquelas que suscitam dúvidas quanto a se as 

partes optaram por eleger árbitros que decidirão a controvérsia ou experts que emitirão mera opinião 

técnica sobre o caso (MALEVILLE, Marie Hélène. Pathologies des clauses compromissoires. Revue 

de Droit des Affaires Internationales. International Business Law Journal, Mytholmroyd, n. 1, p. 70, 

2000); as cláusulas que preveem a aplicação de regras de uma instituição arbitral por outra entidade, 

que poderá impedir ou mesmo não comportar a plena operacionalidade das regras escolhidas pelas 

partes (CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei 9.307/96. 3. ed. São 

Paulo: Atlas, 2009. p. 113); e aquelas que, escritas em duas línguas, trazem problemas quanto à sua 

efetividade em razão de traduções equivocadas (DAVIS, Benjamin G. Pathological Clauses: Frédéric 

Eisemann’s Still Vital Criteria. Arbitration International, London, v. 7, n. 4, p. 365-388, 1991, convertido 

eletronicamente [versão on-line sem paginação]. Base de dados de acesso restrito. Disponível em: 

https://academic.oup.com/arbitration/article-abstract/7/4/365/207802/Pathological-Clauses-Frederi-

c-Eisemann-s-Still. Acesso em: 18 ago. 2017).

27  Note-se que a diferença entre as cláusulas contraditórias referidas e as cláusulas ambíguas, 

especialmente nos casos em que essas últimas levam a discussões quanto à facultatividade da 

arbitragem, é bastante sutil. De todo modo, tal classificação para mera organização do estudo 

não traz consequências práticas, considerando que ambas as cláusulas, as contraditórias e as 
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Confiram-se algumas cláusulas contraditórias nesse sentido:

All disputes arising in connection with the present 

agreement should be resolved by negotiation and 

friendly settlement. If this method of resolution should 

be impractible, the disputed questions shall be decided 

in accordance with the Rules of Arbitration of the ICC 

in Paris. In the event the proceedings were not able 

to decide the question for any reason whatsoever, the 

judicial courts of the injured party shall decide the dispute 

on a legal basis.28

In case of dispute (contestation) the parties undertake to 

submit to arbitration but in case of litigation the Tribunal 

de la Seine shall have exclusive jurisdiction.29

Ao indicarem, simultaneamente, a arbitragem e a jurisdição estatal 
como vias para a solução do mesmo conflito, tais cláusulas, assim como as 
cláusulas ambíguas, enfraquecem a escolha pelo procedimento arbitral, uma 
vez que não explicitam a renúncia à jurisdição do Estado – elemento que 
caracteriza a arbitragem.

ambíguas, são exemplos de cláusulas patológicas que colocam em dúvida a renúncia das partes 

à jurisdição estatal.

28  CRAIG, W.; PARK, W.; PAULSSON, J. International Chamber of Commerce Arbitration. § 

9.02. 3. ed., 2000 apud BORN, Gary B. International Arbitration: cases and materials. 2. ed. 

New York: Kluwer Law International, 2015. p. 349.

29  CRAIG, W.; PARK, W.; PAULSSON, J. International Chamber of Commerce Arbitration. § 

9.02. 3. ed., 2000 apud BORN, Gary B. International Arbitration: cases and materials. 2. ed. 

New York: Kluwer Law International, 2015. p. 349.
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Assim, referidas cláusulas deixam margem para razoáveis dúvidas quanto 
à competência do juízo arbitral ou do juízo estatal no caso concreto. Além disso, 
dada sua redação contraditória, permitem à parte recalcitrante furtar-se à 
jurisdição dos árbitros, argumentando, por exemplo, no caso da cláusula indicada 
por Born, que o procedimento arbitral não foi capaz de solucionar o litígio.

Por isso, constata-se que ao menos a primeira e a quarta funções descritas 
por Eisemann são mitigadas nas cláusulas referidas: seu efeito obrigatório 
resta enfraquecido se as próprias partes preveem a possibilidade de recurso à 
jurisdição estatal, bem como não se viabilizam condições de desenvolvimento 
rápido e eficiente do procedimento arbitral, ante uma eventual resistência 
permitida pela própria cláusula.

Note-se, por oportuno, que tais cláusulas que indicam, ao mesmo 
tempo, as vias arbitral e judicial para a solução dos litígios decorrentes do 
contrato não se confundem com os casos em que o contrato prevê a cláusula 
compromissória e, também, a cláusula de eleição de foro. Embora haja 
quem defenda que “essas duas cláusulas não se coadunam, ao contrário, elas 
se repelem”,30 entendemos, como Carmona, que “o antagonismo é apenas 
aparente, pois o Poder Judiciário poderá ser chamado a atuar ainda que o 
contrato contenha cláusula compromissória”.31

Com efeito, se redigidas com o devido cuidado, como se verá a seguir, a 
cláusula compromissória e a cláusula de eleição de foro não são antagônicas, 
pois impõem-se em momentos e a objetos distintos. A cláusula de eleição 
de foro em um contrato que contenha cláusula compromissória aplica-se a 
procedimentos prévios (como a obtenção de medida liminar ou a instituição 
forçada da arbitragem, com fundamento no art. 7º da Lei n. 9.307/1996), 
concomitantes (nas hipóteses de caráter instrutório ou emergenciais) e 
posteriores à arbitragem (para a anulação, a execução do julgado ou a 
homologação de sentença estrangeira).

30  DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmen. Direito internacional privado: arbitragem 

comercial internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 143.

31  CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei 9.307/96. 3. ed. 

São Paulo: Atlas, 2009. p. 114.
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4. Guia de melhores práticas para a elaboração de cláusulas 
compromissórias

Como se viu anteriormente, cláusulas compromissórias patológicas 
devem ser evitadas a fim de que a real intenção das partes – a solução do litígio 
por mecanismo célere, especializado e, se possível, sigiloso – seja satisfeita 
sem a necessidade de instauração de um contencioso parasita perante o PJ, 
capaz de solapar as vantagens que se esperam de uma arbitragem.

Este artigo abordará, na forma de guia de melhores práticas ou checklist, 
os principais cuidados que os operadores do direito devem observar ao elaborar 
cláusulas compromissórias que se pretendam completas e eficazes, indicando 
as principais preocupações acerca de cada um dos diversos elementos que as 
partes podem facultativamente incluir na cláusula compromissória.

Por certo, há limitações que envolvem um guia prático, como o que 
se pretende oferecer. Com efeito, guias de caráter geral e modelos não são 
adequados a todas as situações em todos os momentos. É imprescindível 
considerar as especificidades do negócio e as necessidades dos contratantes 
quando da redação da cláusula, particularizando o caso concreto.

Por isso, embora seja apresentada, a seguir, a maior parte dos elementos que as 
partes podem prever em suas cláusulas compromissórias e sejam destacados pontos 
de relevância e atenção, é evidente que nem todos serão necessários ou pertinentes 
à totalidade dos contratos, cabendo aos operadores do direito, no caso concreto, 
avaliar sua adequação e viabilidade. Se “não se deve crer que uma linguagem 
simples e corriqueira satisfará todas as situações”,32 Nanni ressalta que “a cláusula 
compromissória muito minuciosa, com excessivo regramento do procedimento e 
inclusão de requisitos de difícil concretização, também é problemática”.33

De fato, por vezes o exagero em formalismos e no detalhamento 
da cláusula compromissória acaba por engessar o procedimento arbitral, 

32  COOLEY, John W.; LUBET, Steven. Advocacia de arbitragem. Trad. René Loncan. Brasília: 

Editora UnB; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2001. p. 54.

33  NANNI, Giovanni Ettore. Direito civil e arbitragem. São Paulo: Atlas, 2014. p. 86.
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dificultando seu desenvolvimento e a atuação dos árbitros e das partes. 
Ademais, quanto mais extensa e complexa for a cláusula, maiores serão 
as chances de as partes incorrerem em ambiguidades, contradições ou 
incoerências que tornam a cláusula patológica ou mesmo inválida.34 Assim, 
é essencial que as partes analisem a real necessidade de acrescentar 
novos elementos ou a possibilidade de garantir apenas o atendimento ao 
devido processo legal mínimo,35 a fim de evitar a formalização excessiva do 
procedimento arbitral.

4.1. Escolha inequívoca da arbitragem como mecanismo 
definitivo de solução de disputas

O primeiro cuidado na redação de uma cláusula compromissória é a 
manifestação inequívoca de que as partes escolhem e aceitam a arbitragem 
para a solução de seus conflitos.

34  Nesse sentido, ver DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmen. Direito internacional privado: 

arbitragem comercial internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 135. De acordo com 

Mcilwrath e Savage, “it is important to keep dispute resolution agreements as simple as 

possible. The more complex they are, the more ecope there is for internal inconsistencies and 

other difficulties of interpretation, which a defending party can exploit before, during or after 

any proceeding (e.g., by raising objections to the jurisdiction of an arbitral tribunal, or seeking 

to set aside or resist enforcement of an arbitral award)” (MCILWRATH, Michael; SAVAGE, 

John. International Arbitration and Mediation: a practical guide. New York: Kluwer Law 

International, 2010. p. 13).

35  Gabbay lembra que o devido processo legal mínimo funciona como um limite à autonomia 

da vontade das partes e está fundamentado em princípios constitucionais e no art. 21, § 2º, 

da Lei n. 9.307/1996 (Mediação & Judiciário: condições necessárias para a institucionalização 

dos meios autocompositivos de solução de conflitos. 2011. Tese [Doutorado em Direito 

Processual] – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo [FDUSP], São Paulo, 2011. 

p. 34. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2137/tde-24042012-141447/

pt-br.php. Acesso em: 22 jul. 2017).
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Por implicar renúncia à jurisdição estatal, não podem restar dúvidas 
quanto à indicação da arbitragem como mecanismo de solução de 
controvérsias; caso contrário, e se houver uma parte recalcitrante, prevalecerá 
o recurso ao PJ, garantido constitucionalmente no Brasil (art. 5º, XXXV).

Destarte, deve-se evitar qualquer redação que torne a arbitragem 
facultativa ou opcional.36 Cláusulas como “as controvérsias poderão ser 
resolvidas por arbitragem” ou “as controvérsias serão resolvidas por mediação 
ou arbitragem”, ou, ainda, “caso entendam cabível, as partes submeterão os 
litígios decorrentes do contrato à arbitragem” não traduzem, com absoluto 
grau de certeza, a intenção inequívoca das partes de recorrerem à arbitragem 
na hipótese de litígio. Nesses casos, é necessário que haja colaboração 
de ambas as partes quando surgido o conflito; caso contrário, as cláusulas 
compromissórias podem não ter força vinculante suficiente para obrigar a 
parte renitente a se submeter à arbitragem.

Não obstante esse alerta, conforme ressaltado por Girsberger e Ruch, 
embora não seja aconselhável, as partes podem ter como intuito manter a 
arbitragem como mecanismo opcional de solução de controvérsias. Em casos 
assim, porém, deve-se definir de modo preciso em qual momento, por quem 
e de qual forma a escolha entre os diferentes métodos de solução de conflitos 
pode ou deve ser feita.37

36  Girsberger e Ruch recomendam o seguinte no que se refere à escolha inequívoca pela 

arbitragem: “it is therefore advisable to avoid any unnecessary reference to the state court 

system when drafting an arbitration agreement” e “it is highly advisable to avoid any 

ambiguous wording which might let a choice appear merely optional” (Part I: International 

Commercial Arbitration, Chapter 6: Pathological Arbitration Clauses: Another Lawyers’ 

Nightmare Comes True. In: KRÖLL, Stefan Michael; MISTELIS, Loukas A. et al. [coord.]. 

International Arbitration and International Commercial Law: synergy, convergence and 

evolution. New York: Kluwer Law International, 2011. p. 134).

37  GIRSBERGER, Daniel; RUCH, Pascal J. Part I: International Commercial Arbitration, Chapter 

6: Pathological Arbitration Clauses: Another Lawyers’ Nightmare Comes True. In: KRÖLL, Stefan 

Michael; MISTELIS, Loukas A. et al. (coord.). International Arbitration and International Commercial 

Law: synergy, convergence and evolution. New York: Kluwer Law International, 2011. p. 134.
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Além disso, as partes também devem deixar evidente na cláusula 
compromissória que a decisão tomada no procedimento arbitral é definitiva 
e vinculante e não está sujeita a recurso ou revisão.38

4.2. Forma de indicação e número de árbitros

Outro elemento de grande relevância que merece atenção das partes é 
a forma de indicação dos árbitros, já que a cláusula que não prevê mecanismo 
para a nomeação dos árbitros é considerada vazia e, por isso, não permite à 
parte interessada iniciar a arbitragem sem o auxílio do PJ (exceto se houver 
acordo mútuo).

A Lei n. 9.307/1996 dispõe em seu art. 13, § 3º, que as partes podem 
indicar na própria cláusula o mecanismo de escolha dos árbitros ou adotar as 
regras de um órgão arbitral institucional ou de uma entidade especializada. 
Na hipótese de arbitragem institucional, os regulamentos das câmaras, no 
geral, preveem o processo a ser seguido se o contrato for omisso quanto ao 
método de indicação de árbitros ou se houver desacordo na nomeação dos 
árbitros.

No entanto, em arbitragens ad hoc é recomendável que as partes sejam 
mais detalhistas quanto ao mecanismo de escolha de árbitros, prevendo, por 
exemplo, um método adicional a ser seguido na hipótese de uma parte não 
fazer a indicação que lhe cabe ou de não haver acordo na indicação de árbitro 
único. Nesses casos, é comum a indicação de terceiro que poderá suprir a 
vontade da parte renitente, fazendo a escolha que lhe caberia.39 Contudo, 

38  Essa previsão certamente não exclui a possibilidade de a sentença arbitral ser submetida 

ao PJ nas estritas hipóteses de anulação previstas na lei que regula a arbitragem (art. 32 da Lei 

n. 9.307/1996).

39  Nesse sentido, ver INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION (IBA). Guidelines for 

Drafting International Arbitration Clauses. Adotado por resolução do IBA Council. 

Vancouver, 7. out. 2010, p. 15. Disponível em: https://www.ibanet.org/ENews_Archi-

ve/IBA_27October_2010_Arbitration_Clauses_Guidelines.aspx. Acesso em: 29 ago. 
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é importante que este seja previamente consultado e dê sua anuência a 
tal encargo, garantindo que o compromisso será assumido e cumprido no 
momento oportuno.

Como bem lembrado por Baptista, também é importante, especialmente 
em arbitragens ad hoc, “regulamentar o caso de impedimento de algum dos 
árbitros e a forma de substituí-lo”,40 pois, na hipótese de vacância do cargo, 
caso não haja tal mecanismo já estabelecido pelas partes, será necessário 
recorrer ao PJ, equivalendo tal hipótese à cláusula vazia.

Embora não seja recomendável, mesmo em arbitragens ad hoc, que 
as partes indiquem nominalmente os árbitros, caso pretendam fazê-lo, 
o mecanismo de substituição dos árbitros também deve ser previsto, 
pressupondo potencial indisponibilidade dos nomes indicados no momento 
em que surgir o litígio.41

2017. Conforme o guia da IBA, esse terceiro, denominado “appointing authority” pela 

entidade, “may be an arbitral institution, a court, a trade or professional association, or 

another neutral entity. The parties should select an office or title (eg. the president of 

an arbitral institution, the chief judge of a court, or the chair of a trade or professional 

association) rather than an individual (as such individual may be unable to act when 

called upon to do so)” (INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION [IBA]. Guidelines for 

Drafting International Arbitration Clauses. Adotado por resolução do IBA Council. 

Vancouver, 7. out. 2010, p. 16. Disponível em: https://www.ibanet.org/ENews_Archive/

IBA_27October_2010_Arbitration_Clauses_Guidelines.aspx. Acesso em: 29 ago. 2017). 

Algumas instituições arbitrais, como a ICC, prestam o serviço de appointing authority 

em arbitragens ad hoc (INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE. Rules of ICC as 

Appointing Authority. Disponível em: https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/

appointing-authority/rules-of- icc-as-appointing-authority/. Acesso em: 30 ago. 2017).

40  BAPTISTA, Luiz Olavo. Arbitragem comercial e internacional. São Paulo: Lex Magister, 

2011. p. 130.

41  Sobre esse risco, cf. AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION. Drafting Dispute 

Resolution Clauses – A Practical Guide. 2013, p. 23. Disponível em: https://www.adr.org/sites/

default/files/document_repository/Drafting%20Dispute%20Resolution%20Clauses%20A%20

Practical%20Guide.pdf. Acesso em: 20 abr. 2017.
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Mais um cuidado a ser observado quanto à nomeação de árbitros 
é o de não se exigirem qualificações exageradas dos árbitros, evitando 
restringir demasiadamente possíveis candidatos.42 Paulsson, Rawding e Reed 
destacam:

The drafter should be careful not to suffocate the clause 

with too many restrictions, lest no-one reamis to fit 

the bill. Nor should the qualifications be ambiguous 

or capable of subjective interpretation (‘a respected 

professor of law from...’) in case there may later be 

room for argument that the composition of the tribunal 

was not in accordance with the parties’ agreement (a 

ground for challenging awards under the New York 

Convention).43

Em arbitragens internacionais, é comum – e até recomendável, a fim de 
evitar discussões quanto à (im)parcialidade – que ao menos um dos árbitros 
que comporá o tribunal arbitral não seja da mesma nacionalidade das partes.

Não apenas a forma de nomeação dos árbitros, mas também o número 
de árbitros que decidirá a controvérsia, deverão ser indicados pelas partes. O 
art. 13, § 1º, da Lei n. 9.307/1996 exige que o tribunal arbitral seja composto 
por número ímpar de julgadores, sendo mais comum a indicação de árbitro 
singular ou a de tribunal tríade, já que uma composição mais numerosa pode 
prejudicar a operacionalidade e a eficiência do tribunal arbitral.44

42  Nesse sentido, Moses ressalta que “one should be careful, however, not to specify so many 

characteristics that it becomes impossible to find arbitrators who meet all of the qualifications. 

This could possibly result in invalidating the arbitration clause” (The Principles and Practice of 

International Commercial Arbitration. New York: Cambridge University Press, 2008. p. 43).

43  PAULSSON, Jan; RAWDING, Nigel; REED, Lucy. The Freshfields Guide to Arbitration 

Clauses in International Contracts. 3. ed. New York: Kluwer Law International, 2010. p. 91.

44  Nesse sentido, ver BAPTISTA, Luiz Olavo. Arbitragem comercial e internacional. 
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Essa escolha quanto ao número de árbitros que decidirá o litígio (de modo 
geral, um ou três) dependerá, em suma, da complexidade e do valor envolvido 
no litígio. Por um lado, quanto maior o número de árbitros, maiores serão os 
custos da arbitragem e o tempo necessário para a solução do litígio, diante da 
necessidade de adequação de agendas e de discussão no tribunal arbitral para 
a tomada de decisões. Por outro lado, quanto maior a complexidade do caso, 
mais desejável será a indicação de um tribunal arbitral constituído por três ou 
mais árbitros, diante da maior probabilidade de se chegar a uma decisão mais 
ponderada e de se ter uma arbitragem mais bem administrada.45

Ainda, como bem ressaltam Mcilwrath e Savage, não é recomendável 
estabelecer número variável de árbitros a depender do valor envolvido no litígio. 
Usualmente, não é possível antecipar, antes mesmo da constituição do tribunal 
arbitral, o valor envolvido em eventual controvérsia, de modo que o ideal seria 
estabelecer na cláusula um número fixo de árbitros ou deixar tal determinação 
para a instituição arbitral.46

São Paulo: Lex Magister, 2011. p. 129.

45  Sobre o assunto, MOSES, Margaret L. The Principles and Practice of International Commercial 

Arbitration. New York: Cambridge University Press, 2008. p. 42. Note-se que o Regulamento de 

Arbitragem da CCI dispõe, em seu Apêndice VI, sobre o procedimento de arbitragem expedita, 

cabível nos casos em que o valor do litígio não ultrapassar US$ 2 milhões. Nessas hipóteses, o 

art. 2º do Apêndice VI prevê que a arbitragem será decidida por árbitro único (INTERNATIONAL 

CHAMBER OF COMMERCE. Regulamento de Arbitragem – em vigor desde 1º de março de 2017. 

Disponível em: https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2017/02/ICC-2017-Arbitration-an-

d-2014-Mediation-Rules-portuguese-version.pdf. Acesso em: 30 jan. 2019).

46  MCILWRATH, Michael; SAVAGE, John. International Arbitration and Mediation: a practical 

guide. New York: Kluwer Law International, 2010. p. 68. No mesmo sentido, entende Nanni 

que, “por fim, uma prática que deve ser evitada é a previsão contratual de que a arbitragem 

será resolvida por um ou três árbitros, a critério das partes, conforme o teor da controvérsia, 

a ser decidido por ocasião de seu surgimento. Trata-se de outro evento de potencial conflito 

apto a adiar o início do procedimento. Um ou três árbitros, a cláusula arbitral deve ser clara de 

antemão” (Direito civil e arbitragem. São Paulo: Atlas, 2014. p. 86). Vale dizer que, mesmo nos 

casos de arbitragens institucionais, é importante já definir na cláusula o número de árbitros 
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4.3. Objeto da arbitragem

No que tange ao objeto da arbitragem, é preciso avaliar, em primeiro 
lugar, se as partes pretendem submeter todo e qualquer conflito oriundo 
ou relacionado ao contrato à arbitragem ou se direcionarão determinadas 
matérias a outras vias de solução de conflitos. Esse exame é relevante porque 
as preocupações com a redação da cláusula variam conforme a situação.

O modelo mais comum e menos suscetível a incertezas de prever o 
objeto é o mais abrangente possível, que busca englobar todos os eventuais 
conflitos que possam decorrer do contrato ou relacionar-se a ele. Fórmula 
simples e suficiente é aquela oferecida pelas instituições arbitrais em seus 
modelos de cláusulas compromissórias, com a expressão “todos os litígios 
decorrentes ou relacionados ao contrato”. Cláusulas assim redigidas encerram 
desde conflitos e defesas relacionados à existência, ao cumprimento e à 
extinção do contrato, a desacordos relativos a responsabilidade civil que 
sejam a ele conexos.

Se, por outro lado, as partes desejarem sujeitar à arbitragem apenas 
determinados conflitos, a redação da cláusula deverá ser cuidadosa, com o 
intuito de minimizar os riscos de discussão quanto ao foro competente para 
solucionar a controvérsia específica que venha a surgir.47

A fim de minimizar os riscos acima referidos, embora não recomende 
a limitação do escopo das disputas a serem resolvidas por arbitragem, o guia 

que julgará a controvérsia, pois os regulamentos da câmaras costumam prever ambas as 

possibilidades.

47  Mcilwrath e Savage trazem o seguinte exemplo de discussão quanto ao escopo da 

cláusula compromissória: “[I]f the dispute is whether equipment should be treated as a 

technical matter (a problem with the equipment) or a legal or commercial matter (the 

application of the contractual warranty)? The answer may unfortunately be both, giving 

the claimant the option of choosing which forum to proceed in, and the respondent an 

opportunity to contest jurisdiction no matter which forum is chosen” (International Arbitration 

and Mediation: a practical guide. New York: Kluwer Law International, 2010. p. 15).
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da International Bar Association (IBA) sobre a redação efetiva de cláusulas 
compromissórias sugere a seguinte redação para hipóteses excepcionais:48

Except for matters that are specifically excluded from 

arbitration hereunder, all disputes arising out of or in 

connection with this agreement, including any question 

regarding its existance, validity or termination, shall be 

finally resolved by arbitration under [select arbitration 

rules].

The following matters are specifically excluded from 

arbitration hereunder: [...].

De qualquer maneira, por maior que seja o cuidado dispensado 
pelas partes na redação da cláusula, o risco, ainda que mínimo, de discussão 
sobre o objeto da cláusula parece inevitável, razão pela qual são preferíveis as 
cláusulas amplas, que submetem à arbitragem todo e qualquer conflito que 
possa surgir do contrato.

4.4. Arbitragem institucional ou ad hoc

A decisão sobre se a arbitragem será institucional (administrada por 
instituição arbitral especializada) ou ad hoc é uma das mais relevantes, pois 
determina uma série de outras escolhas e decisões substanciais.

Com efeito, arbitragens institucionais proporcionam às partes benefícios 
bastante significativos, que vão desde a assistência com questões práticas 

48  INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION (IBA). Guidelines for Drafting International 

Arbitration Clauses. Adotado por resolução do IBA Council. Vancouver, 7 out. 2010, p. 10-11. 

Disponível em: https://www.ibanet.org/ENews_Archive/IBA_27October_2010_Arbitration_

Clauses_Guidel ines.aspx. Acesso em: 29 ago. 2017.
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até a disponibilização de know-how, o que certamente contribui para o bom 
andamento e gerenciamento da arbitragem.

Em procedimentos ad hoc, todos os encargos recaem sobre as partes 
e os árbitros, o que pode provocar embaraços e dispêndio considerável de 
tempo e esforço que poderiam ser direcionados à discussão e à decisão do 
mérito da controvérsia.

Assim, considerando que os custos de uma arbitragem institucional 
costumam ser modestos ante os benefícios e a tranquilidade que uma 
entidade especializada proporciona às partes ao administrar o procedimento, 
é recomendável que, salvo circunstâncias excepcionais, as partes optem pela 
arbitragem institucional. Nesse caso, as partes devem, preferencialmente, 
indicar uma entidade reconhecida e que possua experiência significativa na 
administração de arbitragens.49

É recomendável, também, que as partes adotem o modelo de cláusula 
arbitral disponibilizado pela câmara escolhida ao menos como um ponto de 
partida, evitando subtrair elementos nele presentes, mas podendo adicionar 
outros que entendam necessários e pertinentes ao caso concreto. Por serem 
cláusulas criadas especificamente para as arbitragens administradas por 
aquela entidade e que já foram testadas, as partes asseguram-se, ao inseri-las 
em seus contratos, de sua validade e eficácia.50

No tocante às regras que devem ser seguidas durante a arbitragem, é 
importante que as partes sempre se remetam ao regulamento da instituição 

49  Desde a publicação da Lei n. 9.307/1996, muitas instituições têm sido criadas sem 

oferecer, de fato, o serviço que divulgam, e costumam, inclusive, fazer uso de símbolos que 

remetam ao PJ para transmitir alguma confiabilidade e ludibriar leigos, que esperam obter 

uma tutela jurisdicional mais célere do que a que teriam no PJ. Sobre o tema, cf. CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA. Brasília. Processo 0007206-80.2009.2.00.0000, conselheiro Nelson 

Tomaz Braga, j. 24-3-2010. Disponível em: http://www.conima.org.br/docs/cnj_trib_arb_deci-

sao_mar10.pdf. Acesso em: 6 jul. 2017.

50  Essa é a orientação da IBA (Guidelines for Drafting International Arbitration Clauses. Adotado por reso-

lução do IBA Council. Vancouver, 7 out. 2010, p. 8. Disponível em: https://www.ibanet.org/ENews_Archi-

ve/IBA_27October_2010_Arbitration_Clauses_Guidelines.aspx. Acesso em: 29 ago. 2017).
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que administrará o procedimento, sob pena de criarem ambiguidade capaz 
de dificultar ou até mesmo inviabilizar a instauração e o prosseguimento 
da arbitragem. Já nas hipóteses de arbitragens ad hoc, é recomendável 
que as partes prevejam, na própria cláusula arbitral, todos os aspectos 
procedimentais que devem ser observados durante a arbitragem. Existem 
regras de arbitragem elaboradas por entidades como a United Nations 
Commission On International Trade Law (Uncitral) que podem (e devem) ser 
utilizadas em procedimentos arbitrais não administrados.51

4.5. Direito aplicável

Em arbitragens internacionais, as partes podem determinar qual o 
direito aplicável à cláusula compromissória e ao procedimento arbitral e, 
ainda, ao mérito da controvérsia.

Considerando a autonomia da cláusula compromissória em relação ao 
contrato, é possível que as partes escolham uma lei diversa da que orienta o 
contrato para reger especificamente a convenção arbitral no que se refere 
à sua existência, validade e eficácia.

Gabbay, Mazzonetto e Kobayashi ressaltam que, embora seja 
negligenciada, tal escolha expressa pode ser de grande utilidade considerando 
que nem todos os ordenamentos jurídicos são favoráveis à arbitragem. Desse 
modo, é importante que as partes protejam-se de eventual intervenção 
desfavorável da lei que rege o contrato ou, então, da sede da arbitragem, em 
virtude de sua omissão quanto a esse ponto.52

51  Nesse sentido, ver INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION (IBA). Guidelines for Drafting 

International Arbitration Clauses. Adotado por resolução do IBA Council. Vancouver, 7 out. 2010, 

p. 8. Disponível em: https://www.ibanet.org/ENews_Archive/IBA_27October_2010_Arbitra-

tion_Clauses_Guidel ines.aspx. Acesso em: 29 ago. 2017.

52  GABBAY, Daniela Monteiro; MAZZONETTO, Nathalia; KOBAYASHI, Patrícia Shiguemi. 

Desafios e cuidados na redação das cláusulas de arbitragem. In: BASSO, Maristela; POLIDO, Fabrício 

Bertini Pasquot (org.). Arbitragem comercial: princípios, instituições e procedimentos – A prática no 
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A lei que rege o procedimento arbitral, também conhecida como lex 
arbitri ou lei arbitral, define seus parâmetros legais, como as regras sobre a 
arbitrabilidade e sobre as medidas de apoio do PJ. Não se recomenda que 
as partes escolham como lex arbitri lei diferente da lei da sede da arbitragem, 
porque incompatibilidades podem acarretar problemas práticos para as 
partes, por exemplo, na obtenção de auxílio do PJ em medidas não previstas 
na lei do local da arbitragem.53

Para a escolha da lei de regência do contrato, Bond recomenda que as 
partes certifiquem-se de que a matéria do contrato é arbitrável. “Copyright 
or patent law questions, anti-trust matters, etc. are often not permitted to be 
resolved by arbitration, but only in the national courts”.54

É possível, ainda, que as partes não façam referência a nenhuma lei 
aplicável, autorizando os árbitros a decidirem por equidade.55

CAM-CCBC. São Paulo: Marcial Pons; São Paulo: CAM-CCBC, 2013. p. 106.

53  Nesse sentido, ver GABBAY, Daniela Monteiro; MAZZONETTO, Nathalia; KOBAYASHI, 

Patrícia Shiguemi. Desafios e cuidados na redação das cláusulas de arbitragem. In: BASSO, 

Maristela; POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot (org.). Arbitragem comercial: princípios, instituições 

e procedimentos – A prática no CAM-CCBC. São Paulo: Marcial Pons; São Paulo: CAM-CCBC, 

2013. p. 108.

54  BOND, Stephen R. How to draft an arbitration clause. Journal of International Arbitration, 

London: Kluwer Law International, v. 6, issue 2, p. 74, 1989. Fischer e Haydock ressaltam, ainda: 

“it is important to caution that local law be checked by an experienced practitioner before 

selecting applicable law and the place of arbitration. Whether a dispute is legally capable of 

being settled by arbitration is essentially a matter of public policy, and this is a matter on which 

countries may differ” (International Commercial Disputes Drafting an Enforceable Arbitration 

Agreement. William Mitchell Law Review, St. Paul, v. 21, Iss. 3, art. 23, p. 968, 1996. Disponível 

em: http://open.mitchellhamline.edu/wmlr/vol21/iss3/23. Acesso em: 7 jun. 2017).

55  Paulsson, Rawding e Reed ressaltam situações em que a decisão por equidade pode ser 

uma boa opção para as partes: “In cases where the parties have, for pragmatic reasons, chosen 

a law to govern the contract which is not the national law of either of them, the decision of an 

arbitral tribunal based squarely in fairness or equity may be preferable to one based on law, 

particularly where the contract provides for a long-term relationship. An equity clause may 
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4.6. Sede da arbitragem

Em arbitragens internacionais, a escolha da sede é extremamente 
relevante na medida em que provoca impactos em outros aspectos da 
arbitragem, relacionados por Gabbay, Mazzonetto e Kobayashi, quais sejam: 
escolha da lex arbitri, eleição do juiz competente para o julgamento de ações 
acessórias ao procedimento, foro natural para a anulação da sentença 
arbitral e nacionalidade da sentença.56-57

Considerando que a sede da arbitragem determina a lei processual 
aplicável ao procedimento arbitral e o juiz competente para as ações 
judiciais anteriores, concomitantes e posteriores à arbitragem, é essencial 
que as partes optem por um local que possua lei de arbitragem e cujo PJ 
seja amistoso e garanta suporte a esse mecanismo de solução de conflitos 
(arbitration-friendly places).58 Também é importante que o país escolhido 
seja signatário da Convenção de Nova Iorque.59

allow for the selection of arbitrators who are not lawyers but who are knowledgeable about the 

specific subject matter in dispute” (The Freshfields Guide to Arbitration Clauses in International 

Contracts. 3. ed. New York: Kluwer Law International, 2010. p. 28-29).

56  GABBAY, Daniela Monteiro; MAZZONETTO, Nathalia; KOBAYASHI, Patrícia Shiguemi. 

Desafios e cuidados na redação das cláusulas de arbitragem. In: BASSO, Maristela; POLIDO, 

Fabrício Bertini Pasquot (org.). Arbitragem comercial: princípios, instituições e procedimentos – 

A prática no CAM-CCBC. São Paulo: Marcial Pons; São Paulo: CAM-CCBC, 2013. p. 111.

57  A definição da nacionalidade da sentença é importante pois em alguns países, como o Brasil, se a 

arbitragem tiver como sede país estrangeiro, a sentença proferida dependerá de homologação judicial 

para adquirir eficácia interna e ser executada (cf. art. 35 da Lei n. 9.307/1996 e art. 105, I, i, da CF).

58  Nesse sentido, ver GABBAY, Daniela Monteiro; MAZZONETTO, Nathalia; KOBAYASHI, 

Patrícia Shiguemi. Desafios e cuidados na redação das cláusulas de arbitragem. In: BASSO, 

Maristela; POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot (org.). Arbitragem comercial: princípios, 

instituições e procedimentos – A prática no CAM-CCBC. São Paulo: Marcial Pons; São Paulo: 

CAM-CCBC, 2013. p. 110-111.

59  Conforme sublinhado por Paulsson, Rawding e Reed, “a comerstone of the architecture 
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Um bom critério de seleção é verificar quais são as sedes mais escolhidas 
perante a ICC. Paulsson, Rawding e Reed destacam que de 2000 a 2009 
estes foram os países mais populares: França (995 procedimentos – 23% do 
total); Suíça (992 – 21%); Reino Unido (565 – 13%); Estados Unidos (408 – 
9%); e Alemanha (244 – 5%). O Brasil aparece como 15º colocado, com 65 
arbitragens (2% do total do período).60

Além da receptividade da lei e das cortes do local escolhido à arbitragem, 
é necessário considerar outros aspectos práticos para definir a sede do 
procedimento arbitral. Por exemplo, a localização geográfica das partes e 
dos potenciais árbitros pode ser decisiva para a escolha da sede na medida 
em que, ainda que seja possível realizar audiências e reuniões fora da sede, 
pode ser necessário que partes e árbitros tenham que se deslocar até a sede 
da arbitragem com alguma frequência.61

of international arbitration is the 1958 New York Convention, which provides for both the 

enforcement of arbitration agreements (by signatory states agreeing that their courts will 

suspend court proceedings commenced in breach of an arbitration agreement) and the 

enforceability of arbitral awards. As a rule of thumb, arbitrations should not be located in 

countries which are not signatories to the New York Convention. As there are now over 140 

signatory states, this is not a particularly restrictive requirement” (The Freshfields Guide to 

Arbitration Clauses in International Contracts. 3. ed. New York: Kluwer Law International, 2010. 

p. 32).

60  PAULSSON, Jan; RAWDING, Nigel; REED, Lucy. The Freshfields Guide to Arbitration 

Clauses in International Contracts. 3. ed. New York: Kluwer Law International, 2010. p. 36.

61  MCILWRATH, Michael; SAVAGE, John. International Arbitration and Mediation: a practical 

guide. New York: Kluwer Law International, 2010. p. 32. O guia da IBA também dispõe sobre 

as considerações práticas acerca da escolha sede da arbitragem: “The selection of the place 

(or ‘seat’) of arbitration involves obvious practical considerations: neutrality, availability of 

hearing facilities, proximity to the witnesses and evidence, the parties’ familiarity with the 

language and culture, willingness of qualified arbitrators to participate in proceedings in 

that place” (Guidelines for Drafting International Arbitration Clauses. Adotado por resolução do 

IBA Council. Vancouver, 7 out. 2010, p. 12. Disponível em: https://www.ibanet.org/ENews_Ar-

chive/IBA_27October_2010_Arbitration_Clauses_Guidel ines.aspx. Acesso em: 29 ago. 2017).
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4.7. Idioma da arbitragem

É comum que o idioma da arbitragem seja o mesmo do contrato, mas 
essa coincidência não é mandatória. As partes são livres para escolherem 
um idioma com o qual ambas se sintam confortáveis e que, igualmente 
importante, não restrinja a quantidade de candidatos a árbitros capazes de 
nele conduzir o procedimento.62

Embora seja difícil encontrar, em arbitragens internacionais, partes 
que compartilham um mesmo idioma, é preciso evitar, como bem 
lembram Mcilwrath e Savage, que procedimentos arbitrais sejam regidos 
por múltiplos idiomas, na medida em que isso os torna mais lentos, 
custosos e, provavelmente, mais difíceis de conduzir do que aqueles 
administrados em uma única língua escolhida por ambas as partes (o 
inglês, por exemplo).63

Um grande inconveniente de estabelecer mais de uma língua oficial 
para a condução da arbitragem reside na necessidade de traduções 
e interpretações simultâneas, que não apenas são caras, como 
inevitavelmente inexatas e imprecisas, o que acarreta considerável risco 
para as partes.64

62  Nesse sentido, ver MCILWRATH, Michael e SAVAGE, John. International Arbitration 

and Mediation: a practical guide. New York: Kluwer Law International, 2010. p. 69. Os 

autores ressaltam, ainda, que “if the parties agree upon a language of arbitration that is 

not one of the world’s major tongues, there is a risk that there will be too few experienced 

international arbitrators conversant in that language to allow the parties a satisfactory 

choice” (ibidem).

63  MCILWRATH, Michael e SAVAGE, John. International Arbitration and Mediation: a practical 

guide. New York: Kluwer Law International, 2010. p. 69.

64  Nesse sentido, ver PAULSSON, Jan; RAWDING, Nigel; REED, Lucy. The Freshfields Guide 

to Arbitration Clauses in International Contracts. 3. ed. New York: Kluwer Law International, 

2010. p. 53.
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4.8. Medidas judiciais conexas e eleição de foro

É importante que a cláusula compromissória regulamente, na medida do 
possível, os aspectos relacionados às medidas judiciais conexas à arbitragem 
que podem vir a ser propostas antes, durante ou depois do procedimento 
arbitral.

Para arbitragens domésticas, a Lei n. 9.307/1996 passou a prever 
expressamente em seu art. 22-A, com a redação dada pela Lei n. 13.129/2015, 
a possibilidade de as partes pleitearem medidas cautelares ou de urgência 
ao PJ, quando prévias à instituição da arbitragem. Por isso, entende-se 
despiciendo dispor sobre a inclusão dessa alternativa na cláusula arbitral.

Além das tutelas de urgência, também pode ser necessário que as partes 
recorram ao PJ para viabilizar a instauração da arbitragem nas hipóteses de 
cláusula compromissória vazia (nos termos do art. 7º da Lei n. 9.307/1996), 
pedir auxílio na efetivação de eventuais medidas coercitivas a serem adotadas 
no curso do procedimento arbitral (como propiciar a condução de testemunha 
renitente) ou, depois de extinta a arbitragem, demandar a execução forçada 
da sentença arbitral ou mesmo sua anulação, nos casos expressamente 
previstos em lei.

Recomenda-se que as partes estabeleçam o foro competente, a fim de 
que, quando instado o PJ a se manifestar, tal seja feito no foro escolhido pelas 
partes.

Apesar de ainda haver quem defenda que a cláusula de eleição de foro 
é antagônica à cláusula arbitral e que a presença de ambas no contrato 
revela contradição ou ambiguidade, tornando a cláusula compromissória 
patológica,65 o entendimento mais acertado demonstra que é perfeitamente 
possível a convivência harmônica das duas cláusulas, desde que redigidas 
com os devidos cuidados.

65  Nesse sentido, ver DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmen. Direito internacional 

privado: arbitragem comercial internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. 

p. 143-144.
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Para que não restem dúvidas quanto à escolha inequívoca da arbitragem 
como meio de solução de disputas quando houver cláusula de eleição de 
foro no contrato, sugere-se que as partes prevejam de maneira clara, precisa 
e específica, na cláusula de eleição de foro, as hipóteses restritas em que ela 
será aplicável, mantendo a jurisdição dos árbitros para as demais.66

4.9. Cláusulas escalonadas

As partes podem prever em seus contratos um ou mais mecanismos 
de autocomposição a serem adotados previamente à arbitragem, como a 
negociação, a conciliação, a mediação e os dispute boards.67 Essa técnica 
mostra-se pertinente especialmente em contratos de execução continuada 
e de longa duração, como os de construção civil, em que as partes ainda 
permanecerão vinculadas durante um longo período, aconselhando-se ao 
menos a tentativa de solução amigável.

Nesses casos, as partes devem dispensar alguns cuidados à redação da 
cláusula compromissória de modo a não tornar tal previsão um obstáculo 
indesejado, em vez de um mecanismo útil a que poderão (ou deverão) 
recorrer para resolverem seus litígios amigavelmente.

É preciso explicitar se esses mecanismos amigáveis de solução de disputas 
prévios à arbitragem são obrigatórios ou facultativos. A respeito do tema, Lemes 
diferencia duas correntes: uma que confere efeitos meramente contratuais 
à cláusula escalonada, e outra que atribui efeitos processuais à cláusula, ou 
seja, entende que a eficácia máxima da vontade das partes só é garantida 
com a realização de conciliação ou mediação prévias – estas seriam, portanto, 
pressupostos para a ação judicial ou a arbitragem, razão pela qual o juiz ou o 

66  Nesse sentido, ver DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmen. Direito internacional privado: 

arbitragem comercial internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 144.

67  Note-se que a cláusula que prevê, de maneira informal, a tentativa amigável de negociação 

prévia ao mecanismo de solução de disputas eleito contratualmente pelas partes não se 

confunde com a cláusula escalonada aqui referida.
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árbitro não poderia processar nenhuma demanda sem que as partes tenham, 
previamente, se submetido ao procedimento amigável por elas eleito.68

Entendemos como Cahali, que o mais correto seria considerar impedido 
o acesso à arbitragem enquanto não cumprida a etapa amigável prévia eleita 
voluntariamente pelas partes, considerada uma objeção de eficácia da 
cláusula compromissória. Não se vislumbra nenhum prejuízo às partes em 
assim considerar, haja vista que é sempre possível, a qualquer momento 
antes de instituída a arbitragem, recorrer ao PJ para a obtenção de 
eventual medida de urgência.69

De todo modo, caso se pretenda atribuir efeitos meramente contratuais, 
e não processuais, à cláusula escalonada, por exemplo, é possível prever a 
incidência de cláusula penal em favor da parte demandada.70 Por outro lado, 
se a intenção for que a cláusula escalonada impeça, de fato, a arbitragem 
sem o seu prévio cumprimento, é indispensável que as partes manifestem 
a obrigatoriedade na cláusula, definindo, inclusive, as disputas que serão 
submetidas à negociação ou à mediação prévias e, posteriormente, quais o 
serão à arbitragem, em idênticos termos.71

68  LEMES, Selma M. Ferreira. Cláusula escalonada ou combinada: mediação, conciliação 

e arbitragem. In: FINKELSTEIN, Cláudio; VITA, Jonathan B.; CASADO FILHO, Napoleão 

(coord.). Arbitragem Internacional: Unidroit, CISG e direito brasileiro. São Paulo: Quartier Latin, 

2010. p. 171-172.

69  CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem, mediação, conciliação, Resolução CNJ 

125/2010. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 129.

70  Nesse sentido, ver ALVES, Rafael Francisco. Estratégias na escolha e na utilização de 

meios de composição de conflitos empresariais. In: CARMONA, Carlos Alberto; AMENDOEIRA 

JUNIOR, Sidnei (coord.). Direito, gestão e prática: estratégias processuais na advocacia 

empresarial. Série GVlaw. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 317.

71  Essa é a orientação da IBA: “Multi-Tier Guideline 3: The clause should define the 

disputes to be submitted to negotiation or mediation and to arbitration in identical 

terms” (Guidelines for Drafting International Arbitration Clauses. Adotado por resolução do IBA 

Council. Vancouver, 7 out. 2010, p. 32. Disponível em: https://www.ibanet.org/ENews_Archive/

IBA_27October_2010_Arbitration_Clauses_Guidel ines.aspx. Acesso em: 29 ago. 2017).
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É recomendável, também, para evitar comportamentos protelatórios, 
que as partes indiquem cronograma e estipulem prazo para o fim da fase de 
solução amigável do litígio, depois do qual, não atingido o acordo, será possível 
instaurar a arbitragem. Aconselha-se, inclusive, que o termo escolhido para 
marcar o início do prazo seja preciso e inequívoco (como a aceitação do 
encargo pelo mediador).72

Outro cuidado substancial consiste em não designar à pessoa indicada 
para atuar como mediador também a função de árbitro, caso a mediação 
reste infrutífera, ante a possível mácula à imparcialidade e à independência 
do futuro árbitro e o pouco engajamento das partes durante a medição, 
comprometendo a obtenção de um acordo.73

Por fim, vale ressaltar que algumas instituições arbitrais já dispõem 
de serviços de mediação e disponibilizam modelos úteis de cláusulas 
escalonadas, os quais podem ser utilizados ao menos como referência para a 

redação de uma cláusula eficaz.74

4.10. Alocação de custos e despesas da arbitragem

Os custos e as despesas da arbitragem integram o rol de fatores relevantes 
a serem considerados, uma vez que podem ser bastante significativos, a 
depender do valor envolvido no litígio.75

72  INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION (IBA). Guidelines for Drafting International 

Arbitration Clauses. Adotado por resolução do IBA Council. Vancouver, 7 out. 2010, p. 31. 

Disponível em: https://www.ibanet.org/ENews_Archive/IBA_27October_2010_Arbitration_

Clauses_Guidel ines.aspx. Acesso em: 29 ago. 2017.

73  É o que já dispõe o art. 7º da Lei n. 13.140/2015.

74  Como exemplos brasileiros, podem-se citar o CAM-CCBC e o CAM Amcham.

75  Custos e despesas da arbitragem compreendem, entre outros, as taxas exigidas pela 

instituição arbitral escolhida para administrar o procedimento, os honorários de árbitros, peritos 

e advogados e as despesas de árbitros e peritos com deslocamentos, estadia e alimentação para a 

realização de seus trabalhos.
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Em regra, as partes têm plena liberdade para definir na cláusula 
compromissória como tais verbas serão adiantadas e rateadas, sendo o 
mais comum preverem o rateio em partes iguais. Elas podem conferir aos 
árbitros a tarefa de determinar quem pagará os custos e as despesas e em 
qual proporção, ou então indicar que a parte vencida reembolsará todos os 
valores incorridos pela parte vencedora na arbitragem, ou, ainda, determinar 
que cada parte suportará seus próprios custos e despesas.76

Moses ressalta ser interessante avaliar qual a posição econômica da 
parte que se representa, quando comparada ao outro contratante, a fim de 
estabelecer o mecanismo mais adequado de alocação de custos e despesas. 
Por exemplo, pode ser interessante à parte economicamente mais forte 
prever que a parte vencedora arcará com todos os custos e as despesas da 
arbitragem, além dos honorários de sucumbência, o que poderá ser um 
desincentivo à parte mais fraca a iniciar a arbitragem.77

4.11. Confidencialidade

A confidencialidade é tida como uma das vantagens da arbitragem, por 
caracterizar procedimento privado de solução de disputas. No entanto, ela 
não é regra,78 e, para ser assegurado o sigilo de documentos, manifestações, 

76  Cf. MOSES, Margaret L. The Principles and Practice of International Commercial 

Arbitration. New York: Cambridge University Press, 2008. p. 48.

77  The Principles and Practice of International Commercial Arbitration. New York: Cambridge 

University Press, 2008. p. 48-49.

78  A Lei n. 9.307/1996, por exemplo, não a estabelece como dever das partes e dos árbitros, 

dispondo sobre a confidencialidade apenas no âmbito da carta arbitral, conforme redação do 

parágrafo único do art. 22-C, incluído pela Lei n. 13.129/2015. Além de não ser regra, ainda que 

se institua a confidencialidade na cláusula arbitral, esse dever não é absoluto, uma vez que 

a sentença arbitral e, eventualmente, os documentos produzidos no procedimento podem 

ser divulgados pela parte interessada em exigir o cumprimento da sentença ou pleitear a 

anulação da sentença arbitral perante o PJ ou, ainda, para atender a uma determinação legal ou 
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provas e da sentença arbitral, deve-se prever expressamente tal compromisso, 
seja na própria cláusula arbitral, seja em documento apartado, ou, então, 
verificar se a instituição arbitral que administrará a arbitragem já aplica 
alguma regra de confidencialidade que envolva árbitros, instituição e partes.

Na cláusula sobre confidencialidade, as partes podem especificar quais 
informações desejam manter confidenciais, conforme as categorias elencadas por 
Bishop: (i) a existência do procedimento arbitral; (ii) os documentos produzidos 
ou trocados pelas partes antes ou durante a arbitragem; (iii) os documentos 
preparados para a arbitragem, como pedidos e manifestações; e (iv) a sentença 
arbitral.79

Embora a eficácia da previsão de confidencialidade seja relativa, ante as 
diversas possibilidades de serem divulgadas licitamente informações sobre a 
arbitragem, a existência do dever de confidencialidade geralmente desincentiva as 
partes a falarem livremente sobre o procedimento arbitral e sobre seus resultados.80 
Por essa razão, mesmo diante das fragilidades relatadas, recomenda-se a inclusão do 
dever de confidencialidade na cláusula arbitral, com a previsão de restituição de toda 
a informação confidencial à parte que a tenha produzido ao fim do procedimento 
arbitral, bem como de sanções automáticas para o seu descumprimento.81

servir de defesa de direitos em outros procedimentos. Além disso, a sentença arbitral pode ser 

divulgada pela instituição arbitral, quando publica seus julgados com a supressão de dados 

que identifiquem as partes e o litígio, a fim de servirem como guia para terceiros e árbitros 

(cf. REDFERN, Alan; HUNTER, Martin; BLACKABY, Nigel; PARTASIDES, Constantine. 

Redfern and Hunter on International Arbitration. 5. ed. New York: Oxford University Press, 

2009. p. 71-154).

79  BISHOP, R. Doak. A practical guide for drafting international arbitration clauses, p. 50- 51. 

Disponível em: http://www.kslaw.com/library/pdf/bishop9.pdf pelo link https://docplayer.net/

21629286-A-practical-guide-for-drafting-international-arbitration-clauses-r-doak-bishop-kin-

g-spalding.html. Acesso em: 30 maio 2019.

80  MOSES, Margaret L. The Principles and Practice of International Commercial Arbitration. 

New York: Cambridge University Press, 2008. p. 49.

81  Nesse sentido, ver COOLEY, John W.; LUBET, Steven. Advocacia de arbitragem. Trad. 

René Loncan. Brasília: Editora UnB; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2001. p. 62.
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4.12. Cuidados especiais quando o contratante é a AP 

Para que as prerrogativas atribuídas à AP e sua submissão aos princípios 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, 
previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal (CF) não sirvam como 
justificativa para desvirtuar as características fundamentais da arbitragem, 
Salles ressalta que o desafio na elaboração de cláusulas compromissórias 
com o Poder Público (PP) reside em “equilibrar as exigências de direito 
público com as características propiciadoras da agilidade, qualidade e 
eficiência desse mecanismo de solução de controvérsias”.82 Nesse sentido, 
“de maneira alguma há de se permitir cláusulas exorbitantes, que permitam à 
Administração revogar a convenção arbitral”.83

O primeiro cuidado a ser observado quando da contratação com o PP por 
meio de procedimento licitatório é a previsão da convenção arbitral no próprio 
instrumento de convocação anterior à formação do contrato administrativo, 
sob pena de comprometimento de sua validade. Isso porque a contratação 
administrativa possui natureza de adesão, e a arbitragem funciona como 
elemento de atratividade a esses contratos, ante suas vantagens.84

No que tange à confidencialidade, o art. 2º, § 3º, da Lei n. 9.307/1996 
já dispõe que “[a] arbitragem que envolva a administração pública [...] 
respeitará o princípio da publicidade”. De todo modo, Salles ressalta não ser 
possível adotar a confidencialidade no âmbito da AP na extensão aplicável 
às arbitragens privadas, em razão da necessidade de controle dos atos 
administrativos.85

82  SALLES, Carlos Alberto. Arbitragem em contratos administrativos. Rio de Janeiro: 

Forense, 2011. p. 267.

83  SALLES, Carlos Alberto. Arbitragem em contratos administrativos. Rio de Janeiro: 

Forense, 2011. p. 147.

84  SALLES, Carlos Alberto. Arbitragem em contratos administrativos. Rio de Janeiro: 

Forense, 2011. p. 108 e 268.

85  SALLES, Carlos Alberto. Arbitragem em contratos administrativos. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 116.
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Importante questão que se coloca quando a AP é contratante é se a 
escolha da instituição arbitral deve ser feita diretamente na cláusula 
compromissória, considerando as exigências relacionadas à contratação 
pelo PP e à necessidade ou não de licitação para a escolha da instituição 
arbitral. Vislumbram-se dois caminhos possíveis: ou se indica desde logo a 
instituição arbitral que administrará o procedimento, assumindo o risco de 
eventual questionamento quanto à legalidade de tal contratação, ou não se 
indica a instituição, mantendo-se abertas as possibilidades de recurso ao 
PJ para a instauração da arbitragem, nos termos dos arts. 6º e 7º da Lei n. 
9.307/1996, ou de que o PP, no momento oportuno, proceda à contratação da 
instituição arbitral com inexigibilidade ou instauração de licitação.86

No que tange à indicação dos árbitros, Salles recomenda a indicação 
de tribunal plúrimo na contratação com o PP, com o intuito de facilitar o 
consenso e proporcionar ao particular a adequada participação na formação 
do tribunal arbitral.87

Em relação ao adiantamento dos custos e das despesas da arbitragem, 
a cláusula arbitral deve prever o rateio entre a AP e o particular por se tratar 
de mecanismo privado de solução de controvérsias, não se concebendo, sob 
pena de violação da igualdade, a aplicação da regra de isenção do ente 
público prevista no âmbito do processo judicial.88

86  Nesse sentido, PALHUCA, Gabriela Silvério. Desafios na redação da cláusula 

compromissória pelo Poder Público: uma análise das cláusulas compromissórias dos contratos 

de parcerias público-privadas celebrados pelo Estado de São Paulo. 2014. Artigo científico 

(Programa de Educação Continuada e Especialização GVlaw, da Direito GV – Especialização 

em Direito Processual Civil), Fundação Getulio Vargas, São Paulo, 2014, p. 24.

87  SALLES, Carlos Alberto. Arbitragem em contratos administrativos. Rio de Janeiro: 

Forense, 2011. p. 277.

88  SALLES, Carlos Alberto. Arbitragem em contratos administrativos. Rio de Janeiro: 

Forense, 2011. p. 280. Contrariando a isonomia, vale ressaltar que o art. 3º, VII e VIII, 

do Decreto n. 8.465/2015, que regulamenta a arbitragem no âmbito do setor portuário, 

prevê que o adiantamento de todos os custos e despesas da arbitragem deve ser feito pelo 

contratado, ainda que caiba ao vencido o pagamento pelos referidos ônus (Cf. BRASIL. 
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No Brasil, algumas legislações já tratam da arbitragem que inclua o PP 
e preveem aspectos sensíveis que devem obrigatoriamente ser observados, 
relacionados à arbitrabilidade dos conflitos, ao procedimento, à sede, ao 
idioma, ao direito aplicável e à publicidade.89

5. Conclusão

Este artigo teve como objetivo oferecer aos operadores do direito um 
guia com recomendações das melhores práticas a serem adotadas quando 
da redação de cláusulas compromissórias, a fim de torná-las completas e 
eficazes, evitando, assim, os vícios que as tornam patológicas e dependentes 
da intervenção do PJ na hipótese de resistência de alguma das partes à 
instauração da arbitragem.

Decreto n. 8.465, de 8 de junho de 2015. Regulamenta o § 1º do art. 62 da Lei n. 12.815, de 5 de 

junho de 2013, para dispor sobre os critérios de arbitragem para dirimir litígios no âmbito 

do setor portuário. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/

Decreto/D8465.htm. Acesso em: 27 ago. 2017).

89  É o caso, por exemplo, da Lei n. 8.987/2005 (“Lei Geral de Concessões”), que, de 

acordo com a redação dada ao art. 23-A pela Lei n. 11.196/2005, dispõe que o procedimento 

arbitral deve ser conduzido em português, ter sede no Brasil e respeitar a Lei n. 9.307/1996. 

A Lei Estadual n. 11.688/2004, de São Paulo, ao versar sobre parcerias público-privadas 

realizadas no estado, determina que eventual procedimento arbitral realizado no âmbito 

da lei seja necessariamente institucional e conduzido por árbitros vinculados à entidade 

e de reconhecida idoneidade. Minas Gerais também promulgou lei polêmica para regular 

a adoção da arbitragem em litígios envolvendo o estado (Lei n. 19.477/2011), que exige a 

aplicação das leis brasileiras; a administração do procedimento por instituição arbitral que 

cumpra determinados requisitos, como estar localizada no estado de Minas Gerais e ter como 

fundadora, associada ou mantenedora entidade que exerça atividade de interesse coletivo; e o 

cumprimento de certas condições pelos árbitros.
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Para isso, ressaltou-se, inicialmente, a importância da cláusula 
compromissória e dos cuidados a serem observados em sua redação, 
considerando que a escolha do mecanismo de solução de controvérsias 
representa (ou, ao menos, deveria representar) decisão estratégica das partes 
em razão da relevante função que pode assumir na equação econômica 
contratual e de seus impactos na manutenção dessa relação e no incentivo à 
solução consensual de litígios.

Em seguida, foram apresentadas as cláusulas compromissórias 
patológicas, assim entendidas aquelas que contêm vícios de incerteza, 
incompletude, ambiguidade ou contradição que não permitem a imediata 
instauração da arbitragem sem colaboração mútua das partes ou intervenção 
do PJ determinando o início forçado do procedimento arbitral. Em estudo de 
1974, Eisemann foi o primeiro a tratar do tema das cláusulas compromissórias 
patológicas, identificando-as a partir do não cumprimento de uma ou mais 
das funções essenciais que deve cumprir a cláusula compromissória, o que 
foi constatado a partir de diversos exemplos disponibilizados na literatura de 
cláusulas arbitrais vazias, ambíguas e contraditórias.

Por fim, foram listadas, na forma de guia de melhores práticas, as principais 
preocupações direcionadas à redação das cláusulas compromissórias, 
indicando em cada um dos diversos elementos que possam estar previstos na 
cláusula os cuidados que se deve dispensar e as respectivas recomendações 
para abordá-los. Entre os referidos elementos, foram abordados, a título 
exemplificativo, a forma de indicação e o número de árbitros, a escolha entre 
a arbitragem institucional e a arbitragem ad hoc, a indicação do objeto da 
arbitragem e a confidencialidade.

De todo modo, sublinharam-se os limites de um guia prático e a inviabilidade 
de se apresentar um modelo único que sirva para todas as situações em todos 
os momentos. A depender do caso concreto, cabe às partes indagar quais 
elementos e cuidados são imprescindíveis ou pertinentes de serem abordados 
na cláusula. Muitas vezes, é melhor adotar cláusula simplificada, atendendo 
apenas ao devido processo legal mínimo – que não pode ser afastado ou mitigado 
pelas partes –, do que exagerar em formalismos e detalhes, engessando o 
procedimento arbitral de modo a dificultar seu desenvolvimento.
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