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RESUMO 

 

Os negócios envolvendo fusões e aquisições de empresas brasileiras sofreram uma 
constante expansão nos últimos anos, estando esse mercado inserido em um 
contexto cada vez mais globalizado. Nesse cenário, como forma de se adequar à 
prática global do mercado em que se insere, vem se tornando praxe no Brasil a 
utilização de cláusulas, estruturas e conceitos estrangeiros, sobretudo, oriundos de 
mercados que se submetem ao Common Law, como é o caso do norte americano, 
que serve como inspiração aos negócios realizados localmente. Acontece que a 
utilização desses conceitos estrangeiros na prática contratual nacional nem sempre 
pode estar alinhada com a legislação local, ou seus efeitos podem ser alterados em 
razão dessa. Por esse motivo, é necessário que o operador do Direito possa entender 
a adequação do uso dessas estruturas no Brasil e os limites estabelecidos pela 
legislação vigente aos efeitos desses conceitos e cláusulas ainda pouco testadas 
pelos tribunais nacionais. Neste contexto, a presente pesquisa visará estudar 
especificamente as “exclusive remedy clauses”, por meio das quais as partes 
contraentes de um negócio de compra e venda de participações societárias 
estabelecem que uma indenização, usualmente limitada a um certo valor, será o único 
remédio disponível para reparar os prejuízos decorrentes de inadimplementos 
contratuais. O uso dessas cláusulas pode trazer maior segurança e previsibilidade ao 
negócio realizado, todavia, o seu estudo se faz necessário para verificar se sua 
utilização está amparada pela legislação pátria e dentro de quais limites. Nesse 
sentido, estudar-se-á o uso de cláusulas limitativas de responsabilidade, como é o 
caso da cláusula em questão, e quais são seus limites de aplicação frente ao direito 
brasileiro. Para isso, a pesquisa se estruturou na análise da legislação, doutrina e 
jurisprudência brasileira, fazendo ainda um comparativo com o caso Abry Partners V, 
L.P vs. F&W Acquisition LLC, em que o assunto foi discutido pela Corte de Chancelaria 
de Delaware. Como resultado, foi possível constatar que o uso dessas cláusulas 
encontra amparo no ordenamento nacional, estando, todavia, limitada em razão de 
preceitos de ordem pública e da necessidade de se observar a boa-fé na prática 
contratual. 
 
Palavras-chave: Fusões e Aquisições. Cláusulas Indenizatórias. Remédio Exclusivo. 
Autonomia da Vontade. Dolo. Cláusulas Contratuais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
  

ABSTRACT 

 

Businesses involving mergers and acquisitions of Brazilian companies have 
undergone a constant expansion in recent years, with this market inserted in an 
increasingly globalized context. In this scenario, as a way of adapting to the global 
practice of the market in which it is inserted, the use of foreign clauses, structures and 
concepts, especially from markets subject to Common Law, has become the norm in 
Brazil, as is the North American case, which serves as inspiration for business done 
locally. It turns out that the use of these foreign concepts in national contractual 
practice cannot always be aligned with local legislation, or their effects may be altered 
as a result. For this reason, it is necessary for the Law operator to be able to 
understand the adequacy of the use of these structures in Brazil, and the limits 
established by the current legislation to the effects of these concepts and clauses that 
are still little tested by national courts. In this context, the present research will aim to 
study specifically the “exclusive remedy clauses”, through which the contracting parties 
of a mergers and acquisitions contract establish that an indemnity, usually limited to a 
certain amount, will be the only remedy available for repair the losses resulting from 
contractual defaults. The use of these clauses can bring greater security and 
predictability to the business carried out, however, its study is necessary to verify if 
their use is supported by the national legislation, and within what limits. In this sense, 
the use of limiting liability clauses will be studied, as is the case with the clause in 
question, and what are their limits of application under Brazilian law. For this, the 
research was structured based on the analysis of Brazilian legislation, doctrine and 
case law, making a comparison with the case Abry Partners V, L.P vs. F&W Acquisition 
LLC, in which the matter was discussed by the Delaware Chancellery Court. As a 
result, it was possible to state that the use of these clauses finds support under national 
legislation, being, however, limited due to public order precepts and the need to 
observe good faith in contractual practice. 
 
Keywords: Mergers and Acquisitions. Indemnity Clauses. Exclusive Remedy. 
Autonomy of Will. Dolo. Contractual clauses. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contexto Fático 

 

A utilização de cláusulas, estruturas, conceitos e institutos estrangeiros é uma 

praxe corriqueira nos contratos de M&A (Mergers & Acquisitions) celebrados no Brasil, 

sobretudo na prática das maiores bancas de advocacia nacionais, situadas em 

grandes centros urbanos. Os motivos por trás desse estrangeirismo contratual são 

diversos, e podem estar intimamente relacionados à necessidade/vontade dessas 

bancas de se adequarem aos modelos contratuais utilizados e replicados nos grandes 

escritórios estrangeiros, seja por exigência negocial com players internacionais, seja 

pela prática trazidas em cursos, LL.M.s e experiências que esses profissionais 

adquiriram no exterior, ou mesmo pela sofisticação apresentada por essas bancas 

estrangeiras vis-à-vis a prática adotada no Brasil1.  

A priori, e sem entrar no mérito do direito material discutido nessas cláusulas, 

o que se vê nos contratos de M&A aqui abordados – utilizados para fechar grandes 

negócios nos maiores centros urbanos do Brasil – é uma estrutura um tanto quanto 

distinta daquela utilizada na praxe contratual nacional. Enquanto os contratos 

usualmente celebrados no Brasil são mais sintéticos, deixando ao cargo prioritário da 

lei, e secundário da jurisprudência e doutrina, o papel de preencher eventuais lacunas, 

os contratos de M&A sofisticados apresentam uma estrutura cada vez mais analítica2, 

 
1 HILL, Claire A. Commentary: The Trajectory of Complex Business Contracting in Latin America. 
In: Chicago-Kent Law Review, v. 83, p. 179-183, 2008; HILL, Claire; KING, Christopher. How do 
German Contracts Do as Much with Fewer Words? In: Chicago-Kent Law Review, 2004. 
2 Nesse sentido, ver comentário de José Engrácia Antunes: “Os modelos sintéticos, particularmente 
difundidos nos países “Civil Law”, constituem o modelo negocial típico dos negócios de trespasse e de 
locação de empresa. Trata-se de um modelo negocial minimalista, fundamentalmente decalcado da 
disciplina legal incipiente destes negócios transmissivos (arts. 1109.º e 1112.º do Código Civil) e dos 
respectivos contratos causais subjacentes (mormente, a compra e venda e a locação: cf. arts. 874.º e 
segs., 1022.º e segs. do Código Civil): tal significa dizer, ao menos para o comum dos casos, que a 
regulação contratual aparece quase exclusivamente reduzida à identificação das partes contratantes, 
à identificação da empresa objecto do negócio (mormente, através do nome comercial ou sede da 
empresa), à obrigação de entrega do alienante ou locador (mormente, no caso de determinados 
elementos empresariais cuja transmissão carece da autorização expressa deste ou de terceiros: v.g., 
a generalidade dos créditos e débitos da empresa), e à obrigação de pagamento do preço do adquirente 
ou locatário. Já os modelos analíticos, originados e particularmente divulgados nos países da “Common 
Law”, vêm assumindo um relevo crescente nos negócios de transmissão empresarial indirecta, 
mormente nos casos de aquisição de participações sociais de controlo, de fusões e de cisões. Tais 
modelos negociais tornaram-se hoje predominantes mesmo nos próprios países europeus em sede de 
transmissão da grande empresa, sobretudo em virtude das insuficiências dos quadros legais clássicos 
do Direito Civil e Comercial para lidar adequadamente com a empresa enquanto objecto de domínio e 
de negócios jurídicos [...] encontramo-nos perante modelos negociais maximalistas, nos quais a 
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com excesso de definições e cláusulas que seriam, muitas vezes, redundantes em 

relação às própria fontes de direito nacionais.  

Esses contratos, portanto, apresentam uma estrutura cada vez mais 

semelhante ao que é visto no Common Law, cujo excesso de definições e previsões 

se assentam justamente no fato de inexistir um arcabouço jurídico mais amplo – como 

um Código Civil – a regular as matérias previstas no contrato. 3 

De toda forma, apesar de deixar o texto mais cansativo e exposto à eventuais 

contradições, o excesso de detalhamento contratual por si só não é negativo, podendo 

ser útil ao deslinde de eventuais conflitos. Com a criação de estruturas obrigacionais 

cada vez mais complexas nesses contratos, a opção pela utilização de contratos 

analíticos bem desenhados pode ser uma ferramenta útil para fazer valer a vontade 

das partes, retirando do árbitro ou do Poder Judiciário um espaço mais amplo para o 

arbítrio na sua interpretação. Ademais, o excesso de detalhamento contratual pode 

ainda ser útil se o contrato vier a ser submetido a uma discussão composta por um 

painel arbitral em que constam árbitros estrangeiros que, até mesmo pela falta de 

conhecimento da legislação nacional, podem acabar optando por focar mais nas 

matérias contratuais, não se atentando de forma rígida aos mandamentos legais 

pátrios quando da prolação de suas decisões. 

Todavia, em relação ao direito material verificado nesses contratos, a questão 

tende a ser um pouco mais problemática. Ao importar conceitos contratuais de uma 

realidade distinta, muitas vezes esses contratos passam a ser feitos à revelia dos 

devidos embasamentos legais da legislação brasileira. Pior, muitas vezes conceitos 

ainda não bem definidos no exterior são importados como se sua natureza fosse 

óbvia, e não merecesse sequer uma melhor análise quanto à sua compatibilidade com 

o direito pátrio.4  

 
autonomia privada das partes contratantes tem um papel fundamental e onde o processo de 
transmissão da empresa é objecto de uma regulação contratual bastante detalhada e complexa”. 
ANTUNES, José Engrácia. A Transmissão da Empresa e Seu Regime Jurídico. In: Revista da 
Faculdade de Direito – UFPR, n. 48, p. 39-85, 2008.  
3 MARQUES FILHO, Vicente de Paula; GIMENES, Amanda Goda. Contrato de Escrow em 
Operações De Fusões e Aquisições. Disponível em:  
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=7a02741932bb4c9d Acesso em: 03 jan. 2020. 
4 TAVARES, Daniella; FERREIRA, Caio. Conceitos Estrangeiros em Fusões e Aquisições. In: Jornal 
Valor Econômico, 14 jul. 2015, p. E2. 
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É o caso, por exemplo, das representations and warranties, que foram 

abrasileiradas como “representações e garantias”5. Como bem expõe Kenneth 

Adams6, esses conceitos não são sedimentados sequer nos EUA, e misturam 

elementos juridicamente distintos como se fossem unitários. Sem pretensões de 

adentrar na análise desse instituto, o que se observa é que o seu uso indiscriminado 

no Brasil parece carecer de maiores estudos doutrinários e testes jurisprudenciais, 

sendo que a linguagem contratual se apropria do conceito de “garantia”, dando a esse 

um sentido distinto daquilo que é previsto em lei. Essa prática pode levar a confusões 

semânticas e erros na aplicação do direito, sobretudo enquanto uma maior discussão 

sobre o tema, tanto do ponto de vista doutrinário quanto jurisprudencial, ainda não é 

travada em âmbito nacional. 

Um outro exemplo de estrangeirismo contratual, e que será justamente o ponto 

de estudo deste trabalho, é o uso da cláusula de “exclusive remedy”, por meio da qual 

se afasta qualquer outro remédio que não a indenização para reparar os prejuízos 

decorrentes de inadimplementos contratuais7. A motivação por trás do uso dessa 

cláusula é o fato de que a elaboração e cumprimento desses contratos de fusões e 

aquisições movimenta grande quantidade de trabalho e de dinheiro e, uma vez 

celebrados, as partes quererem fazer alocações de riscos de maneira previsível, 

evitando a resolução do contrato e o desfazimento do negócio. Em certos 

ordenamentos jurídicos, como o brasileiro, a resolução ou anulação do negócio 

jurídico pode resultar na restituição das partes ao status quo anterior à celebração do 

negócio.  

Acontece que, na hipótese de uma discussão envolvendo a anulação de um 

contrato de compra e venda de ações, o decurso do tempo pode inviabilizar o retorno 

das partes ao estado que se encontravam antes da assinatura do acordo. Isso porque 

essas discussões, na melhor das hipóteses, podem levar alguns anos, de forma que 

 
5 NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, 
p. 155. 
6 ADAMS, Kenneth. The Phrase Represents and Warrants Is Pointless and Confusing. In: Business 
Law Today, v. 2015, Issue 10, p. 1-4, October. 2015. 
7 Para ilustrar melhor o texto, trazemos um exemplo de “exclusive remedy clause” em inglês: “Sole and 
Exclusive Remedy. Except for the assertion of any claim based on fraud or willful misconduct, the 
remedies provided in this Article VIII shall be the sole and exclusive legal remedies of the Parties, from 
and after the Closing, with respect to this Agreement and the transactions contemplated hereby.” Outros 
exemplos e tipos de cláusulas dessa natureza serão expostas ao longo do texto.  
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a empresa que foi vendida dificilmente será a mesma que será encontrada ao final do 

processo, gerando uma situação de insegurança jurídica e econômica entre as partes. 

Todavia, a aplicação plena dessa cláusula também não é unanimidade no 

direito estrangeiro. Conforme será visto adiante, no precedente Abry Partners V, L.P 

vs. F&W Acquisition LLC, firmado pela Corte de Chancelaria de Delaware, a cláusula 

de remédio exclusivo foi afastada em razão da constatação de uma fraude na 

formação da vontade das partes.  

No Brasil, problema semelhante pode ser verificado nos vícios de 

consentimento de vontade, elemento pressuposto para a validade do negócio 

jurídico8, sendo discutível que essas cláusulas sejam lidas como uma renúncia prévia, 

aptas a afastar a possibilidade de eventual anulação por vício na formação de vontade 

das partes. Assim, a utilização da cláusula pode não se reverter nos resultados 

esperados pelas partes contratantes.  

É importante lembrar que a lei contratual brasileira pode apresentar dispositivos 

cogentes e inafastáveis, também conhecidas como normas de ordem pública, que não 

podem ser evitadas pela livre disposição das partes.9 Ademais, outros princípios 

podem incidir sobre a prática contratual, tais quais o da boa-fé e da função social do 

contrato, e seria questionável o afastamento desses por livre disposição das partes. 

Por outro lado, a edição da Lei da Liberdade econômica10, que alterou certos 

dispositivos do Código Civil, abre ainda mais o espaço para discutir a prevalência da 

vontade das partes e a alocação de riscos previstos no contrato frente a possibilidade 

de revisionismos judiciais. 

A discussão é ainda mais relevante se contar o volume das operações de 

fusões e aquisições feitas no Brasil, que em 2019 bateu o recorde histórico nacional, 

com a realização de 912 transações11. Por outro lado, em razão da frequente 

conjuntura de crise econômica, a imprensa dá nota de que estão bastantes aquecidas 

também as discussões pós closing, que muitas vezes desaguam em procedimentos 

 
8 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. Volume I: 
Parte Geral. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 332. 
9 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, 3: contratos e atos unilaterais. 9. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012, p. 203. 
10 BRASIL. Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019. Institui a Declaração de Direitos de Liberdade 
Econômica; Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13874.htm. 
Acesso em: 02 mar. 2020. 
11 Estudo realizado pela PWC BRASIL. Fusões e Aquisições no Brasil – Dez. 2019. Disponível em: 
https://www.pwc.com.br/pt/estudos/servicos/assessoriatributariasocietaria/fusoesaquisicoes/2019/fuso
es-e-aquisicoes-no-brasil-dezembro.html Acesso em: 02 mar. 2020. 
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arbitrais ou judiciais12. Em razão disso, acirram-se não só as conhecidas disputas 

sobre indenização de contingências e ajustes de preço, mas também as discussões 

sobre descumprimento contratual e até de desfazimento dos negócios. Assim, a 

necessidade de se entender a aplicação de tão relevante estipulação contratual e sua 

efetividade na prática.  

 

1.2 Delimitação do escopo 

 

O presente trabalho visará justamente o estudo da aplicação e utilização das 

cláusulas de remédio exclusivo em operações de fusões e aquisições sob a égide do 

direito brasileiro. Mais especificamente, o trabalho irá analisa oi uso dessas cláusulas 

no contexto dos contratos utilizados para o fechamento das operações. O objetivo 

principal deste trabalho é a verificação da extensão e limites pelos quais esses 

remédios podem ser utilizados pelas partes. Ainda, dentro dessa análise das 

limitações a respeito do uso da cláusula, será analisado se essas cláusulas podem 

ser entendidas como uma renúncia prévia à possibilidade de anulação do negócio 

jurídico pelo vício de vontade oriundo do dolo. 

 

1.3 Divisão do trabalho 

 

O presente trabalho se dividirá em três capítulos. O Capítulo 1 analisará a 

licitude das cláusulas de remédio exclusivo sob a égide do direito brasileiro. Para isso, 

essas cláusulas serão estudadas sob a ótica da responsabilidade civil contratual, de 

modo a conceituá-las e defini-las sob uma perspectiva da prática legal e contratual no 

país. 

O Capítulo 2, com as premissas anteriores fixadas, analisará a aplicação 

prática dessas cláusulas em um contrato de fusões e aquisições. Para isso será 

estudado o motivo que as partes optam por incluir essas cláusulas nos contratos, 

como meio de alocação de riscos contratuais, bem como as matérias em que essas 

 
12 FILGUEIRAS, Maria Luíza. Número de Fusões e Aquisições desfeitas é o maior em 5 anos. In: 
Revista Exame. Disponível em: 
http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1118/noticias/numero-de-usoes-e-aquisicoes-
desfeitas-e-o-maior-em-5-anos Acesso em: 14 mai. 2018. 
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usualmente se aplicam, analisando algumas hipóteses cabíveis e a possibilidade de 

essas substituírem a execução específica de obrigações. 

Por fim, o Capítulo 3, estudará a limitação da aplicação dessas cláusulas no 

direito brasileiro. Para isso, se iniciará o capítulo com um estudo acerca da autonomia 

privada e seus limitadores, avaliando se há alguma vedação legal para estabelecer 

cláusulas restritivas de responsabilização, e quais seriam os limitadores aplicáveis a 

essas cláusulas no direito brasileiro. Ainda, serão verificados os elementos 

constitutivos de um negócio jurídico, aprofundando-se no estudo do vício oriundos da 

incidência do dolo sob a vontade das partes contratantes e da capacidade dispositiva 

dessas em relação a esses elementos, demonstrando ainda como o problema foi 

resolvido em um leading case firmado pela Corte de Chancelaria de Delaware, 

buscando-se traçar um parâmetro identificável ao que se poderia esperar da sua 

aplicação consoante o ordenamento brasileiro. Finalizando o estudo, apresentar-se-á 

sugestões de redação contratual para permitir que o operador do direito possa 

identificar os elementos que poderiam levar à anulação do contrato, conferindo maior 

previsibilidade ao negócio firmado. 
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2 O QUE SÃO AS CLÁUSULAS DE REMÉDIO EXCLUSIVO 

 
2.1 Responsabilidade civil contratual 

 
Para entender as cláusulas que estabelecem disposições indenizatórias como 

remédios exclusivos em contratos de fusões e aquisições no Brasil, é necessário tecer 

alguns comentários acerca do conceito da responsabilidade civil contratual. Assim, 

será feita uma breve exposição sobre os requisitos da responsabilidade civil 

contratual, para depois definir as cláusulas indenizatórias como remédio exclusivo e 

como elas operam no âmbito de um contrato de fusões e aquisições. 

O dever de indenizar tem como pressuposto um fato jurídico lato sensu. O fato 

jurídico pode surgir de um acontecimento natural – facto stricto sensu – de atos 

jurídicos não negociais – como, por exemplo, o abuso de direito e atos ilícitos 

normativamente estabelecidos – ou de negócios jurídicos, com ênfase neste estudo 

nos negócios jurídicos estabelecidos contratualmente13.  

Os fatos jurídicos podem ser lícitos, encontrando guarida dentro do 

ordenamento jurídico ou contratual, ou ilícitos, produzindo efeitos contrários ao quanto 

estabelecido no ordenamento jurídico ou disposições contratuais. Conforme definido 

por Pontes de Miranda14, os fatos jurídicos ilícitos podem ser divididos em fatos ilícitos 

absolutos – quando o dever violado é universal, por exemplo, não matar - e fatos 

ilícitos relativos – quando o dever infringido diz respeito a apenas determinados 

sujeitos definidos, por exemplo, por conta da ofensa a um dever negocial. 

Dentro da divisão estabelecida pela lição de Pontes de Miranda, podemos 

extrair o conceito de responsabilidade civil contratual e extracontratual- a primeira com 

origem em um fato ilícito relativo, e a segunda em um fato ilícito universal. Aguiar Dias 

leciona que “a responsabilidade extracontratual e a contratual regulam-se 

racionalmente pelos mesmos princípios, porque a ideia de responsabilidade é una.”15 

Todavia, apesar de una a responsabilidade, não se pode ignorar as distinções 

 
13 No dizer de Orlando Gomes: “na formação das relações obrigacionais, os negócios jurídicos mais 
frequentes e fecundos são os contratos”. GOMES, Orlando. Obrigações. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1978, p. 30. 
14 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado: parte especial. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Borsoi, 1959. t. XXVI, p.19-22. 
15 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 12. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 129. 
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relevantes existentes entre essas16, estabelecidas em razão da origem do ato ilícito e 

da vinculação das partes a diferentes espécies de cadeias obrigacionais.  

O artigo 389 do Código Civil determina que o inadimplemento contratual (seja 

ele total ou imperfeito), pode dar aso ao dever de indenizar. Assim, a responsabilidade 

civil contratual é oriunda de um fato jurídico lato sensu, juridicamente qualificado, 

fundamentado na autonomia privada das partes contratantes, que se comprometem 

mutuamente através de um negócio jurídico a um feixe de deveres, obrigações e 

direitos17.  

Por outro lado, o dever de indenizar pode surgir de um fato jurídico não 

negocial, decorrendo diretamente da lei18, de ato normativo ou de abuso de direito19, 

sem que as partes estejam previamente vinculadas a um contrato ou ato negocial – 

sendo aí constituída a responsabilidade civil extracontratual. Portanto, a 

responsabilidade civil contratual se diferencia da responsabilidade extracontratual ou 

aquiliana, sendo a primeira negocialmente firmada entre as partes, e a segunda 

oriunda de uma infração de norma cogente imposta às partes, usualmente por um 

dever legal ou normativo, e que não foi necessariamente discutida ou acordada 

previamente entre o causador do dano e a vítima recipiente.  

Outro ponto de diferenciação entre a responsabilidade civil contratual e 

extracontratual é atinente ao ônus da prova do elemento culpa. Na responsabilidade 

extracontratual, o credor deve demonstrar que ocorreram seus elementos formadores, 

de modo a comprovar que o devedor incorreu na prática de um ato ilícito; que essa 

ato ilícito praticado deu ensejo (nexo causal) a um dano sofrido pelo credor, e que o 

devedor agiu, ao menos, com culpa para que o dano se materializasse. Já na 

responsabilidade civil contratual, a parte que inadimple uma prestação contratual é 

presumidamente tida como culpada, não sendo necessário a prova pelo credor da 

existência do elemento culpa pelo devedor, e somente a incidência dos três outros 

requisitos para responsabilização civil (ato ilícito por meio do inadimplemento 

contratual, dano e nexo causal). Nesse caso, uma vez comprovado o inadimplemento 

 
16 NEVOLA, Riccardo. La responsabilità contrattuale, extracontrattuale e precontrattuale: elementi 
comuni e differenziali. Analisi sistemática dei fatti costitutivi e dei critério di imputazione. In: FAVA, 
Pasquale et al. La responsabilità civile. Milano: Giuffrè, 2009, p. 366-373. 
17 BENACHIO, Marcelo. Negócio jurídico. São Paulo: Quartier Latin, 2013, p. 115-116. 
18 Vide artigo 186 do Código Civil:   Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
19 Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente 
os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 
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contratual, o devedor que sofre o ônus de afastar sua culpa, comprovando a existência 

de algum elemento que afaste sua responsabilização como, por exemplo, caso fortuito 

ou força maior, ou mesmo provar que a prestação não era devida.20.  

A nós, neste trabalho, importa o estudo da responsabilidade civil contratual, 

uma vez que analisaremos as cláusulas indenizatórias como remédios exclusivos em 

contratos de M&A. Assim, na análise da responsabilidade contratual, o que se busca 

para o estabelecimento do dever de indenizar é o entendimento do que foi 

previamente aventado nos termos contratuais. Ou seja, verifica-se previamente o que 

foi antecipado pelas partes contratantes para, então, determinar se o fato jurídico 

atribuído a uma parte resultou no inadimplemento da estipulação que dá ensejo ao 

dever de essa indenizar a outra.  

Isso não quer dizer que a obrigação de indenizar se confunda com a própria 

obrigação contratual. Com efeito, lembrando-se mais uma vez lição de Aguiar Dias:  

 
Quando ocorre a inexecução, não é a obrigação contratual que 
movimenta o mundo da responsabilidade. O que se estabelece é uma 
obrigação nova que se substitui à obrigação preexistente no todo ou 
em parte: a obrigação de reparar o prejuízo consequente à inexecução 
da obrigação assumida21. 
 

Ou seja, as cláusulas indenizatórias que serão aqui estudadas são oriundas de 

inadimplementos contratuais, resultando na responsabilização contratual da parte que 

inadimpliu a obrigação ou declaração pactuada, criando uma outra obrigação 

alternativa de indenizar, previamente estabelecida nos termos contratuais. De tal 

modo, a cláusula indenizatória funciona como uma prestação independente da 

primeira, não havendo necessariamente que se retomar a obrigação originária quando 

do adimplemento da indenização.  

Todavia, a estrutura da cláusula indenizatória deve ser condizente com a 

possibilidade de afastamento da obrigação originária, ponto que será estudado 

adiante.  

 
 
 

 
20 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade civil. 10. ed. rev. atual. por Gustavo Tepedino. 
Rio de Janeiro: GZ Editora, 2012, p. 329.  
21 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 12. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 130. 
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2.2 Cláusulas indenizatórias contratuais 

 
Conforme visto acima, a responsabilidade civil contratual surge da prática de 

um ato ilícito frente aos termos de um negócio pactuado entre duas ou mais partes. 

Desse ato ilícito, resulta um dever indenizatório ou resolutivo, que pode ser 

estabelecido tanto por via contratual quanto por via legal. Em um contrato de compra 

e venda de ações, que não dispõe sobre relação de consumo e nem trata de equilíbrio 

concorrencial, presume-se existir um equilíbrio entre as partes. Nessas relações 

jurídicas, normalmente travadas por partes refinadas de lado a lado, as normas devem 

sempre que possível proteger a vontade das partes como resultado do princípio da 

autonomia privada e da liberdade de contratar. 

O princípio da liberdade de contratar e da autonomia privada (que serão 

estudados em tópico adiante), por sua vez, referem-se à liberdade de se assumir 

livremente deveres e obrigações, utilizando-se do arbítrio das partes para escolher as 

cláusulas que melhor lhes atende. Entendemos que, quanto mais refinadas as partes 

forem, menor deve ser o dirigismo estatal no contrato. 

Nos termos do artigo 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento 

contratual “pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o 

cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.” 

Como se vê, a parte inocente, diante de um inadimplemento contratual 

cometido pela parte contrária, tem duas opções: (i) desfazer o contrato ou (ii) exigir-

lhe o cumprimento, caso a prestação já não venha mais a ser possível de ser 

prestada22. Não é necessária previsão contratual expressa conferindo tal prerrogativa 

à parte inocente23.  

Em qualquer das duas hipóteses, as partes deverão ser, o quanto possível, 

recompostas à condição que estariam se não tivessem contratado ou se o 

inadimplemento não tivesse ocorrido. O Superior Tribunal de Justiça já fixou 

 
22 MARTINS-COSTA, Judith. Responsabilidade civil contratual. Lucros cessantes. Resolução. Interesse 
positivo e interesse negativo. Distinção entre lucros cessantes e lucros hipotéticos. Dever de mitigar o 
próprio dano. Dano moral e pessoa jurídica. In: LOTUFO, Renan; NANNI, Giovanni Ettore; MARTINS, 
Fernando Rodrigues (Coords.). Temas Relevantes do Direito Civil Contemporâneo. Reflexões sobre 
os 10 anos do Código Civil. São Paulo: Atlas, 2012, p. 563. 
23 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil 
Interpretado conforme a Constituição da República, v. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 118. 



20  

  
  

entendimento de que a indenização nesse caso deverá ser capaz de repor o credor a 

mesma situação que estaria caso o adimplemento contratual tivesse ocorrido.24  

Importante ressaltar que, segundo a doutrina e a jurisprudência dominantes, o 

inadimplemento de parte mínima do contrato não enseja a sua resolução. Portanto, 

para ocorrer a resolução do contrato, é necessário que o inadimplemento causado por 

uma das partes seja substancial.25 Em razão disso, é de boa técnica indicar, ao menos 

exemplificativamente, as violações contratuais que serão consideradas como 

inadimplementos substanciais para fins de resolução do contrato26. 

Ocorre que, em fusões e aquisições de empresas, a na hipótese de resolução 

contratual, a restituição das partes ao status quo ante, nem sempre é (ou quase 

sempre não é) possível. A empresa da data da venda será, certamente, uma empresa 

diferente alguns anos depois, quando o desfazimento do negócio tiver que ser 

implementado, além de que os próprios custos da transação, inclusive os custos de 

oportunidade, são de difícil mensuração. Isso resulta em uma dificuldade prática para 

a resolução do negócio.27 

Em razão disso, ainda que não seja fácil também liquidar perdas e danos ou 

estabelecer cláusulas indenizatórias compatíveis com os inadimplementos, as partes 

contratantes, muitas vezes, preferem incluir a previsão contratual de que o negócio 

não será desfeito, nem mesmo em hipótese de violação substancial do contrato. 

Prevê-se que o inadimplemento será necessariamente resolvido apenas em 

indenização, mantendo-se a operação intacta, que é justamente o que a cláusula 

indenizatória como remédio exclusivo pretende realizar. 

Verifica-se, nesse ponto, que tal previsão contratual tem respaldo na legislação 

brasileira. Como não se trata de matéria de ordem pública, poderão as partes 

consensualmente estipular no contrato a exclusão da eventual demanda de 

 
24 STJ, 4ª T., Resp. 403.037, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar Júnior, julgado em 28.05.2002. 
25 PELUSO, Cezar (Coord.). Código civil comentado. São Paulo: Ed. Manole, 2007, p. 369. 
26 Em um contrato de compra e venda de participações societárias, o inadimplemento substancial vai 
depender daquilo que de fato levou às partes a fechar o negócio. Imagina-se que o pagamento de 
parcela substancial do preço, do lado do vendedor, e a existência da empresa, sua atuação em 
determinado rumo empresarial e capacidade de geração de determinados valores, do lado do 
comprador, sejam premissas substanciais do negócio. Todavia, nem sempre essas premissas são 
verdadeiras e, por esse motivo, recomenda-se no item 4.4 a redação de contratos em que se explicite 
as bases fundamentais para cada parte para que o negócio seja formulado como foi. 
27 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Livro III: dos fatos jurídicos: do negócio jurídico. In: TEIXEIRA, 
Sálvio de Figueiredo (Coord.). Comentários ao novo Código Civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2006. v. 3. t. 1, p. 609-610. 
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cumprimento ou a renúncia prévia à resolução, elidindo assim a alternatividade 

legalmente proposta.28  

De todo modo, antes de definir essa espécie de cláusula contratual, o que será 

feito em tópico mais a frente, é necessário entender a possibilidade de se utilizar 

cláusulas limitativas de responsabilidade no direito brasileiro. 

 

2.3 Utilização de cláusulas limitativas de responsabilidade no direito brasileiro 

 

Os contratos que tratam de fusões e aquisições podem prever certas cláusulas 

limitando a responsabilidade das partes, concernentes a possível desatendimento a 

alguns tópicos do contrato. Tal hipótese também encontra seu fundamento na 

autonomia da vontade, sendo as partes livres para, observadas as balizas legais, 

limitar a reparação eventualmente devida, em decorrência do desatendimento ou 

inexato adimplemento do que foi convencionado. 

Conforme visto acima, o dever de indenizar surge na lei brasileira quando se 

observa a prática, por uma determinada pessoa, de uma conduta ilícita cujo nexo 

causal resulte em um dano a terceiro. Tal conduta ilícita poderá ser legalmente 

tipificada ou oriunda de previsão contratual entabulada entre as partes.  

Assim, o direito do lesado à reparação do dano independe de qualquer previsão 

contratual. Ele existirá ainda que o contrato seja silente, ou mencione a obrigação de 

indenizar de apenas uma das partes. Isso porque a obrigação de indenizar já está 

estabelecida em lei. De acordo com o art. 389 do Código Civil Brasileiro, “não 

cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e 

atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e 

honorários de advogado”. 

No tocante à responsabilidade civil extracontratual, os arts. 186 e 187 do 

Código Civil são claros ao estatuir que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”, e que “também comete ato ilícito o titular de 

um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 

econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. 

 
28 PELUSO, Cezar (Coord.). Código civil comentado. São Paulo: Ed. Manole, 2007, p. 369. 
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O valor da indenização se mede pela extensão do dano, ante o princípio da 

reparação integral – que determina a restituição ao credor de todo o dano sofrido, 

nada mais, nada menos –, consagrado no art. 944 do Código Civil29. 

Por outro lado, do mesmo modo que as partes de um contrato têm o direito de 

prever comportamentos cuja causalidade resultaria no dever de indenizar, existe 

também a possibilidade de essas ajustarem previamente uma cláusula de não 

indenizar, isentando previamente aquele que seria o eventual responsável pela 

reparação de um dano30. Tais dispositivos são percebidos como uma “exoneração 

prévia de uma possível indenização por danos”31, alterando a distribuição de riscos 

legalmente estabelecidos. 

Além das cláusulas de não indenizar, o direito brasileiro também acolhe as 

cláusulas limitativas de indenização. Por meio dessas cláusulas não há a extinção do 

dever de indenizar, mas tão somente uma circunscrição da sua percepção material32.  

Tais cláusulas podem prever limites para uma eventual indenização ou mesmo 

um valor fixo a ser pago, cujo cálculo pode, inclusive, ser mensurado por meio de 

fórmulas matemáticas. Há a possibilidade também de incluir nessas cláusulas a 

restrição dos fundamentos da responsabilidade, afastando, por exemplo, a tipificação 

por conta de culpa leve. Assim, tais cláusulas deverão ser aplicadas mesmo que o 

potencial econômico do causador venha a superar o quantum contratualmente 

previsto. 

Excluem-se dessa permissão para restrição ou excludente de responsabilidade 

as hipóteses previstas em lei. Assim, o Código de Defesa do Consumidor restringe a 

possibilidade de convenções com essa natureza, o Código Civil, em seu artigo 734, 

dispõe que “nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade” do transportador 

por danos às pessoas transportadas e suas bagagens e o artigo 247 do Código de 

Aeronáutica prevê a nulidade de disposição que exonere a responsabilidade do 

transportador. 

 
29 Art. 944 do Código Civil: A indenização mede-se pela extensão do dano. 
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz 
reduzir, equitativamente, a indenização. 
30 GOMES, Orlando. Obrigações. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 189. 
31 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Cláusula cruzada de não indenizar (cross-waiver of liability), ou 
cláusula de não indenizar com eficácia para ambos os contratantes: renúncia ao direito de indenização: 
promessa de fato de terceiro: estipulação em favor de terceiro. In: Doutrinas Essenciais de Direito 
Civil, v. 4, p. 561, out. 2010, p. 2. 
32 SCAVONE JÚNIOR, Luiz Antônio. Cláusula de não indenizar (Causas e cláusulas de exclusão de 
responsabilidade civil). In: Revista de Direito Privado, v. 8, p. 53-119, out./dez. 2001, p. 36. 
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O fato mesmo de existirem normas vedando que se convencione a limitação, 

ou a exclusão da responsabilidade presta-se a reforçar a conclusão de que, em regra, 

essas convenções são admitidas pelo direito, sobretudo no que tange os contratos de 

M&A. 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cláusula em comento 

e chegou mesmo a reputá-la válida no transporte marítimo33, de certo modo se opondo 

ao Enunciado 16134 da Súmula da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  

 
33 Vide: RECURSO ESPECIAL - DEMANDA AJUIZADA PELA SEGURADORA EM FACE DA 
TRANSPORTADORA, POSTULANDO O REEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO PAGA À SOCIEDADE 
EMPRESÁRIA SEGURADA, EM RAZÃO DE AVARIAS CAUSADAS À CARGA OBJETO DE 
TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA PELO 
ACÓRDÃO ESTADUAL, CONSIDERADA NULA DE PLENO DIREITO A CLÁUSULA LIMITATIVA DA 
OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. INSURGÊNCIA DA TRANSPORTADORA. 1. Ação regressiva 
intentada em 1998 pela seguradora, na qualidade de sub-rogada nos direitos da sociedade empresária 
segurada, postulando o reembolso, pela transportadora estrangeira, do valor pago a título de 
indenização securitária decorrente de danos causados durante o transporte marítimo internacional. Ao 
contestar, a transportadora pleiteou a observância da cláusula limitativa da responsabilidade (resultante 
do exercício da opção pelo pagamento de frete reduzido sem menção ao valor da carga), em caso de 
procedência da pretensão da parte autora. Sentença de procedência confirmada pelo Tribunal de 
origem, declarada a nulidade da referida disposição contratual, sob o fundamento de que abusiva, por 
configurar preceito excludente de responsabilidade do fornecedor inserta em contrato de adesão. 2. 
Validade da cláusula limitativa do valor da indenização devida em razão de avaria da carga objeto de 
transporte marítimo internacional. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito da Segunda Seção, 
considera-se válida a cláusula do contrato de transporte marítimo que estipula limite máximo 
indenizatório em caso de avaria na carga transportada, quando manifesta a igualdade dos sujeitos 
integrantes da relação jurídica, cuja liberdade contratual revelar-se amplamente assegurada, não 
sobressaindo, portanto, hipótese de incidência do artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do 
Consumidor, no qual encartado o princípio da reparação integral dos danos da parte hipossuficiente 
(REsp 39.082/SP, Rel. Ministro Nilson Naves, Rel. p/ Acórdão Ministro Fontes de Alencar, Segunda 
Seção, julgado em 09.11.1994, DJ 20.03.1995). Nada obstante, é de rigor a aferição da razoabilidade 
e/ou proporcionalidade do teto indenizatório delimitado pela transportadora, o qual não poderá importar 
em quantia irrisória em relação ao montante dos prejuízos causados em razão da avaria da mercadoria 
transportada, e que foram pagos pela seguradora. Precedente do Supremo Tribunal Federal: RE 
107.361/RJ, Rel. Ministro Octávio Gallotti, Primeira Turma, julgado em 24.06.1986, DJ 19.09.1986. 3. 
No caso concreto, à luz da orientação jurisprudencial firmada na Segunda Seção, não há que se falar 
em cláusula estabelecida unilateralmente pelo fornecedor do serviço, na medida em que, como de 
costume, é oferecida ao embarcador a opção de pagar o frete correspondente ao valor declarado da 
mercadoria ou um frete reduzido, sem menção ao valor da carga a ser transportada, sendo certo que, 
na última hipótese, fica a parte vinculada à disposição limitativa da obrigação de indenizar, cuja 
razoabilidade e proporcionalidade deverá ser aferida pelo órgão julgador. 4. Hipótese em que não se 
revela possível a utilização da técnica de julgamento do recurso especial prevista no artigo 257 do 
RISTJ (aplicação do direito à espécie). Isto porque não houve pronunciamento, nas instâncias 
ordinárias, sobre as assertivas formuladas por ambas as partes (no bojo da contestação, da réplica, da 
apelação e das contrarrazões) atinentes ao tipo de frete pago pela importadora da mercadoria 
transportada, bem como sobre se configurada, no caso concreto, a irrisoriedade do teto indenizatório 
estabelecido no contrato de transporte marítimo. 5. Recurso especial da transportadora parcialmente 
provido para, reconhecida a validade da cláusula limitativa de responsabilidade, determinar o retorno 
dos autos à origem para rejulgamento da apelação, na parte relativa ao limite da indenização, superado 
o entendimento contrário ao esposado nesta Corte Superior. (STJ, 4ª T., Resp. 1076465, Rel. Ministro 
Marco Buzzi, julgado em 25.11.2013). 
34 Em contrato de transporte, é inoperante a cláusula de não indenizar. 
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Entretanto, considerando que tanto as cláusulas limitativas quanto as cláusulas 

de não indenizar representam uma renúncia prévia ao direito do lesado à reparação 

integral do dano sofrido por uma das partes, essas devem sempre sofrer interpretação 

restritiva35, conforme se verá no capítulo atinente aos limites impostos ao uso das 

cláusulas indenizatórias.  

 

2.4 Cláusulas indenizatórias como remédio exclusivo 

 

Como o nome sugere, uma indenização como remédio exclusivo significa que 

o direito à indenização previsto no contrato M&A é o recurso exclusivo das partes por 

qualquer violação das representações, garantias, convenants, acordos e obrigações 

previstas nesse documento. Além disso, dependendo do escopo da disposição 

contratual, as cláusulas de remédio exclusivo também podem se estender a outros 

documentos relacionados à transação de M&A ou à própria transação de M&A.36 

Portanto, as cláusulas de remédio exclusivo podem ser encaradas como sendo 

limitativas de responsabilidade, o que, como vimos acima, é permitido à luz da 

legislação nacional.  

Para melhor entender essas disposições contratuais, cabe analisar algumas 

cláusulas contratuais tipicamente identificadas como disposições indenizatórias como 

remédio exclusivo, tanto em inglês37 quanto em português38: 

 
Sole and Exclusive Remedy. The indemnities contained in this 
ARTICLE IX and ARTICLE X shall be the sole and exclusive remedies 
of the Parties hereto, their Affiliates, successors and assigns with 
respect to any and all claims arising out of or relating to this Agreement, 
the transactions contemplated hereby, any provision hereof or the 
breach or performance thereof.  
 
Sole and Exclusive Remedy. From and after the Closing, the remedies 
provided for in this Article 7 shall be the sole and exclusive remedy of 
any Indemnified Party for any claim arising out of or related to this 
Agreement, the exhibits and schedules hereto or the transactions 

 
35 Artigo 114 do Código Civil. 
36 AVERY, Daniel, LAURY, Wilson. Trends in M&A Provisions: Indemnification as an 
Exclusive Remedy. Disponível em: https://www.goulstonstorrs.com/publications/trends-in-ma-
provisions-indemnification-as-an-exclusive-remedy/  Acesso em: 19 jan. 2020. 
37 Cláusulas obtidas por meio de repositório: LAW INSIDER. Sole and Exclusive Remedy Sample 
Clauses. Disponível em: https://www.lawinsider.com/clause/sole-and-exclusive-remedy. Acesso em: 
01 abr. 2020. 
38 Cláusulas levantadas em pesquisas de contrato de fusões e aquisições que foram disponibilizados 
ao Autor. 
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contemplated hereby or thereby (regardless of the Legal Requirement 
or legal theory upon which claim is based), including, but not limited to, 
the breach of any representation, warranty or covenant contained in 
this Agreement, any exhibit or schedules to this Agreement, or any 
other certificate or document delivered by the Parties hereto pursuant 
to the terms hereof; provided, however, that nothing contained in this 
Agreement shall limit or impair any right that an Indemnified Party may 
have to sue and obtain equitable relief, including specific performance 
and other injunctive relief, or any right or remedy that the Indemnified 
Party may have against any Indemnifying Party for any Losses incurred 
as a result of claims brought on the basis of fraud or willful misconduct.  
 
Sole and Exclusive Remedy. except in all cases for claims of, or 
causes of action arising from, fraud, bad faith or willful misconduct, 
from and after the closing, the indemnification provisions of this article 
vii shall be the sole and exclusive right and remedy of each party 
(including the seller indemnified parties and the buyer indemnified 
parties) (i) for any breach of the other party's representations, 
warranties, covenants, or agreements contained in this agreement or 
(ii) otherwise with respect to this agreement or the transactions 
contemplated hereby, and the parties waive the right to all other 
remedies; provided, however, that nothing set forth in this section 7.7 
shall be deemed to prohibit or otherwise limit either party's right at any 
time before, on or after the closing date, to seek injunctive or equitable 
relief for the failure of the other party to perform any covenant or 
agreement set forth herein.  

 
Na extensão máxima permitida pela Legislação Aplicável, a partir e 
após o Fechamento deste Contrato, as Indenizações previstas na 
Seção 6.13 e nesta Seção 8 serão o único recurso de todas as partes 
deste documento em relação a quaisquer direitos, reivindicações e 
causas de pedir (incluindo quaisquer decorrentes de ou com base na 
Legislação Aplicável) em relação a este Contrato e às transações 
contempladas neste documento. 
 
As Partes reconhecem e concordam que seu único e exclusivo 
remédio com relação a toda e qualquer Reivindicação (exceto 
reivindicações decorrentes de fraude, atividade criminosa ou dolo por 
parte de uma Parte em conexão com as transações contempladas por 
este Contrato) para qualquer violação de qualquer Representação, 
Garantia, acordo ou obrigação estabelecida neste Contrato ou de 
outra forma relacionada ao objeto deste Contrato, deve estar de 
acordo com as disposições de indenização estabelecidas nesta 
Cláusula [__]. Em conformidade com o acima exposto, cada uma das 
Partes renuncia, na medida do permitido pela Lei, a todos e quaisquer 
direitos, reivindicações, reclamações ou pleitos por qualquer violação 
de qualquer Representação, Garantia, acordo ou obrigação 
estabelecida aqui ou de outra forma relacionada ao objeto deste 
Contrato que possa ter contra as outras partes deste e seus Afiliados 
e cada um de seus respectivos Representantes decorrentes de ou 
com base em qualquer lei, exceto conforme as disposições de 
indenização estabelecidas nesta Cláusula [__]. Nada nesta Seção [__] 
limitará o direito de qualquer Parte de buscar e obter qualquer remédio 
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equitativo a que qualquer Parte tenha direito por conta de conduta 
dolosa, criminal ou intencional de qualquer outra Parte. 

 

As referidas cláusulas atuam como limitadores do dever de indenizar das 

partes, buscando estabelecer que a indenização será o único remédio disponível para 

as partes em caso de inadimplementos contratuais e extracontratuais, conforme a 

utilização disposta no item 3.2 adiante. Ainda, verificamos das cláusulas acima duas 

situações (i) cláusulas que estabelecem, sem qualquer limitação, a aplicação única e 

exclusiva do remédio indenizatório para os inadimplementos contratuais; e (ii) 

cláusulas que estabelecem que as cláusulas indenizatórias serão as únicas aplicáveis, 

salvo em situação de atuação dolosa, fraudulenta e criminal da parte inadimplente, 

entre outros.  

Ainda, há uma terceira opção de cláusulas, que expressamente preveem que 

as cláusulas indenizatórias seriam as únicas aplicáveis, afastando qualquer outro 

remédio, mesmo em caso de dolo, culpa grave, atuação fraudulenta etc. Importante 

lembrar que o escopo deste trabalho é estudar o uso dessas cláusulas nos contratos 

de fechamento das operações, não abrangendo seu escopo as cláusulas limitativas 

de contratos convencionados no pré fechamento da operação. 

Como veremos abaixo, a aplicação irrestrita das cláusulas limitativas encontra 

exceções no direito brasileiro. Essas cláusulas não podem ser utilizadas, a fins de 

ressarcimento civil, para permitir que as partes atuem dolosamente, de forma 

irresponsável (culpa grave), ou mesmo que afrontem a ordem pública, como uma carta 

branca para a prática de crimes e outras contravenções.  

Portanto, apesar da legalidade das cláusulas de remédio exclusivo, a sua 

aplicação na prática deverá observar tais critérios, a fim de permitir a correta 

responsabilização dos agentes. Assim, mesmo livremente pactuadas, as cláusulas 

que não contêm esse tipo de previsão – não incidência em caso de dolo, culpa grave 

etc. – podem vir a ser afastadas, a depender das provas apresentadas e da extensão 

do ato praticado, quando da responsabilização civil do agente que perpetrou a 

violação contratual.  

Nesse sentido, passaremos a estudar o uso dessas cláusulas, o motivo para 

que essas sejam convencionadas, e sua aplicação nos contratos de M&A, para depois 

estudarmos a limitação do seu uso frente às imposições da legislação brasileira. 

  



27  

  
  

3 O USO DAS CLÁUSULAS IDENIZATÓRIAS EM CONTRATO DE M&A 

 

3.1 Negociação e alocação de riscos  

 

Quando da negociação de um contrato de fusões e aquisições de empresa as 

partes estão preocupadas em precificar o ativo de forma a maximizar as perspectivas 

de lucro com a operação para cada um dos lados contratantes. Se, por um lado, o 

comprador deseja adquirir uma empresa lucrativa e que apresente os resultados 

aventados na negociação, por outro, o vendedor almeja conseguir um melhor preço 

pelo seu ativo, e a segurança de que não ficará respondendo de maneira indefinida 

por eventuais passivos do negócio no futuro.  

Assim, o processo de negociação de um contrato de fusões e aquisições 

costuma ser longo, mesmo porque as partes contratantes gozam de uma assimetria 

de informações. Essa assimetria se inicia pelo processo de venda. Nesse momento, 

o vendedor é o detentor da maioria das informações sobre a empresa, das quais o 

comprador nem sempre tem acesso, e perdura após o fechamento da operação, 

quando é o comprador que passa a ter o domínio das informações atinentes à 

operação da adquirida.39  

Justamente por conta da assimetria das informações, as partes de um contrato 

de fusões e aquisições, que não operam na modalidade “porteira fechada”40, 

costumam focar em quatro pontos cruciais na negociação (i) preço41; (ii) declarações 

 
39 Nesse sentido, vale lição de GILSON, Ronald J. Gilson e Bernard S Black acerca das cláusulas de 
declarações e garantias: GILSON, Ronald J.; BLACK, Bernard S. The law and finance of corporate 
acquisitions. Nova York: Foundation Press, 2001, p. 1565. Tradução livre: A assimetria entre a 
extensão das declarações e garantias do comprador e empresa-alvo resultam do diferente caráter dos 
seus papéis na transação. Numa situação extrema, em que uma transação toda feita em dinheiro é 
assinada e concluída ao mesmo tempo, o único fator referente ao comprador, que será de interesse da 
empresa-alvo, é que o cheque tenha fundos. Conforme o lapso temporal entre a execução e a 
conclusão aumenta, e a remuneração é alterada, passa de dinheiro para outra forma, como ações ou 
dívidas, cuja precificação dependa de futura performance do adquirente, a empresa-alvo começa a 
absorver algumas características de um comprador e a assimetria na extensão das declarações e 
garantias é reduzida.” 
40 Modalidade de operação em que o comprador adquire a empresa no estado em que ela se encontra, 
isentando o vendedor de indenizá-lo por eventuais contingencias, tendo essas sido reveladas ou não 
antes da operação.  
41 O preço é o principal elemento da negociação do contrato, mas, na sua definição, as partes se 
preocupam a definir e alocar riscos justamente para balizar sua exposição futura e se precaver da 
assimetria de informações existente na fase negocial e pós-fechamento do negócio. 



28  

  
  

e garantias42; (iii) cláusulas indenizatórias43; e (iv) prazo de vigência das obrigações44. 

Esses quatro elementos se comunicam nas negociações e irão compor o formato final 

que o negócio irá adotar.  

Mais especificamente, e ao que nos interessa neste trabalho, as estipulações 

contratuais indenizatórias no âmbito das fusões e aquisições geralmente especificam 

os direitos das partes em relação à forma como as demandas indenizatórias são 

 
42 De acordo com GILSON, Ronald J.; BLACK, Bernard S. The law and finance of corporate 
acquisitions. Nova York: Foundation Press, 2001, p. 1578:  “The portion of the acquisition agreement 
dealing with representations and warranties – commonly the longest part of a typical acquisition 
agreement and the portion that usually requires the most time for a lawyer to negotiate – has as its 
primary purpose to remedy conditions of asymmetrical information in the least-cost manner.” Tradução 
livre: A parte do acordo de aquisição que lida com declarações e garantias – normalmente a parte mais 
longa de um típico acordo de aquisição e a parte que usualmente requer maior tempo para um 
advogado negociar – tem como objetivo primário remediar condições de informações assimétricas da 
maneira menos custosa. 
43 Nesse sentido, cabe a lição de Marcelo Perlman e Rafael Setoguti Pererira: “[A]s regras de 
indenização, nos contratos de M&A, não são simples instrumentos de preservação e reparação do 
patrimônio afetado. Apresentam, na verdade, a função de autêntico mecanismo de alocação de riscos 
entre as partes, com propósito de viabilizar e otimizar o valor da operação, bem como incentivar 
comportamentos saudáveis das partes no tratamento de contingências e prejuízos. Dada a 
complexidade que envolve a alocação de risco entre partes, não é à toa que a cláusula de indenização 
costuma ser objeto de intensa negociação. Uma das principais dificuldades enfrentadas diz respeito à 
diferente percepção que comprador e vendedor possuem a respeito dos riscos. Afinal, o risco – 
entendido como a probabilidade de materialização de um evento futuro e incerto com efeito adverso 
sobre uma ou ambas partes – representa incerteza, a qual os contratantes tendem a mensurar e 
precificar de acordo com suas convicções e interesses pessoais. Diante desse quadro, a prática de 
mercado tem consistido na utilização de determinados critérios de indenização que as partes julguem 
ser mais eficientes e racionais ao seu caso concreto. Um deles é que o ônus da indenização deve recair 
sobre o contratante que ostenta maior capacidade de mitigação do risco, isto é, aquele mais apto a 
suportar ou prevenir uma eventual materialização ou agravamento do prejuízo. 
Outro popular critério consiste em atribuir responsabilidade à parte que apresenta maior nível de 
informação em relação ao risco – pois seria ela, entre os contratantes, a pessoa com melhores 
condições de avaliar e precificar esse risco. A propósito, é essa mesma assimetria informacional a 
respeito de riscos, naturalmente existente entre comprador e vendedor, que explica o emprego da regra 
segundo a qual o vendedor fica responsável pelos passivos e contingências passados, e o comprador 
pelos futuros, tendo como referência o dia do fechamento da transação.” PERLMAN, Marcelo; 
PERERIRA, Rafael Setoguti. A cláusula de indenização nos contratos de M&A como mecanismo 
de alocação de riscos. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/332311/a-clausula-de-
indenizacao-nos-contratos-de-m-a-como-mecanismo-de-alocacao-de-riscos . Acesso em: 21 ago. 
2020. 
44 “Na mesma linha, cláusulas limitadoras de indenização servem, por exemplo, para endereçar (i) 
o tempo máximo de exposição ao risco (prazos mais longos para passivos ocultos de efeitos 
prolongados, como os de natureza ambiental, por exemplo) (ii) a causa ou origem do risco 
(tratamento mais rigoroso para perdas decorrentes de comportamento fraudulento ou doloso da 
parte responsável, ou da ausência de licenças e autorizações quando a sociedade-alvo atua em 
setor regulado); e (iii) o valor do risco (limite mínimo de valor de perda, abaixo do qual o vendedor 
fica desobrigado a indenizar perdas, e limite máximo de valor das perdas indenizáveis pelo 
vendedor, para preservação de parte do lucro obtido com a venda). Adicionalmente, fazer bom uso 
da indenização como mecanismo de alocação de riscos serve também para criar um ambiente 
favorável à adoção de comportamentos colaborativos e saudáveis entre as partes, impactando na 
redução de custos e na geração de valor à operação”. PERLMAN, Marcelo; PERERIRA, Rafael 
Setoguti. A cláusula de indenização nos contratos de M&A como mecanismo de alocação de 
riscos. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/332311/a-clausula-de-indenizacao-
nos-contratos-de-m-a-como-mecanismo-de-alocacao-de-riscos . Acesso em: 21 ago. 2020. 
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tratadas (por exemplo, prazo, procedimento, forma de pagamento e limitações de 

responsabilidade).  

Uma cláusula de indenização como remédio exclusivo auxilia a impedir que os 

demandantes contornem essas limitações cuidadosamente negociadas, 

estabelecendo que o direito à indenização constitua o único recurso disponível pós-

fechamento45 da operação para qualquer uma das partes, impedindo que as partes 

apresentem demandas fora dos termos negociados na cláusula indenizatória. As 

disposições indenizatórias como remédios exclusivos são comuns nos contratos de 

compra e venda envolvendo fusões e aquisições de empresas, embora geralmente 

incluam trocas negociadas, que costumam ter um escopo limitado e alocações de 

riscos predeterminados 46, de modo a garantir um melhor grau de eficiência econômica 

aos contratos, vejamos47: 

 
Do ponto de vista econômico, a eficiência é uma coexistência ótima 
entre os ônus e os bônus em uma relação sinalagmática. Um “mercado 
eficiente” normalmente existe quando partes envolvidas têm total 
acesso às informações, ou seja, de maneira completa, de forma 
integral e coincidente. Nesse cenário, as negociações se desenvolvem 
de modo transparente, maximizando os resultados projetados. A 
carência, a escassez ou a insegurança das informações acarretam 
“custos de transação” mais elevados, ou seja, inconsistências e atritos 
que distanciam as partes do ponto ideal do mercado. 

 

Nesse caso, a utilização de cláusulas indenizatórias como remédio exclusivo 

garante uma maior eficiência econômica ao contrato, ao fazer uma alocação de riscos 

adequada e permitir uma diminuição dos custos de transação envolvidos, ora que 

permite que as partes determinem justamente o quanto de risco querem correr e o 

valor da indenização que será estabelecida. Assim, as cláusulas de remédio exclusivo 

servem para prevenir que a parte prejudicada afaste tais disposições, negociadas com 

cautela, normalmente, após extensas e complexas tratativas entre as partes e seus 

assessores, determinado que o direito à indenização – tal qual disposto e demarcado 

no contrato – estabelece o único recurso que as partes podem utilizar após a 

 
45 Lembrando que este trabalho visa somente estudar as cláusulas indenizatórias pós-fechamento da 
operação. 
46 AVERY, Daniel, LAURY, Wilson. Trends in M&A Provisions: Indemnification as 
anExclusive Remedy. Disponível em: https://www.goulstonstorrs.com/publications/trends-in-ma-
provisions-indemnification-as-an-exclusive-remedy/  Acesso em: 19 jan. 2020. 
47 RAVAGNANI, Giovani dos Santos et al. A Utilização de Dispute Boards como Método Adequado 
Para a Resolução de Conflitos no Brasil. In: Revista de Processo, v. 300, p. 343-362, fev. 2020. 
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conclusão do negócio, excluindo a possibilidade de se buscar qualquer outra forma 

de reparação para além da esfera contratual, além de fixar limites de valores a essas 

indenizações.48 

Assim, o uso das cláusulas indenizatórias como remédio exclusivo em contrato 

de M&A são tidas como ferramentas a conferir uma maior previsibilidade às partes 

contratantes, de forma a permitir uma prévia alocação de riscos, diminuindo a sujeição 

dessas a eventuais surpresas em uma discussão judicial ou arbitral em razão de 

eventuais inadimplementos contratuais. 

 

3.2 Abrangência das cláusulas indenizatórias 

 

As cláusulas indenizatórias podem tratar de inúmeras matérias nos contratos 

de fusões e aquisições. No presente caso, estamos estudando cláusulas que 

abrangem a totalidade da relação estabelecida entre os contratantes após o 

fechamento da operação, pois a cláusula aqui discutida visa justamente ser utilizada 

como remédio exclusivo para qualquer inadimplemento ou ilícito praticado pelas 

partes. 

Dentro dessa sistemática, e sem o interesse de esgotar a matéria, elencamos 

alguns dos pontos que usualmente são abrangidos pelas cláusulas de remédio 

exclusivo, tratando em item apartado a possibilidade dessas cláusulas também serem 

utilizadas para sanar obrigações de dar, fazer e não fazer, e substituir a execução 

específica da obrigação. Nesse sentido, verificamos que as cláusulas de remédio 

exclusivo, além de remediar os eventuais inadimplementos contratuais havidos, 

podem abranger (i) lucros cessantes; (ii) perda de uma chance; (iii) danos 

extrapatrimoniais; (iv) e danos indiretos49. 

Os lucros cessantes são estabelecidos no texto do art. 402 do Código Civil50, e 

são verificados mediante a frustração do direito de umas das partes daquilo que 

razoavelmente deixou de ganhar em razão de um ato ilícito praticado pela outra 

 
48 WEST, Glenn; LEWIS JR., Benton. Contracting to Avoid Extra-Contractual Liability - Can Your 
Contractual Deal Ever Really Be the “Entire” Deal? In: The Business Lawyer, v. 64, ago. 2009, p. 1020. 
49 GORESCU, Carla Pavesi. Delimitação da Indenização em Operações de Fusões e Aquisições 
no Brasil. São Paulo: Ed. Almedina, 2020, p. 40-58. 
50 Art. 402 do Código Civil: “Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos 
devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de 
lucrar.” 
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parte.51 A doutrina prevê os seguintes requisitos para o ressarcimento dos lucros 

cessantes: (i) o dano deve ter sido injustamente sofrido pela parte lesada; (ii) o dano 

sofrido deve ter nexo causal direto e imediato com a conduta do agente causador; e 

(iii) deve haver a certeza do dano, o que quer dizer que, uma vez verificada a 

sequência de eventos ocorridos após o ato praticado pelo agente causador, o dano 

não teria ocorrido ou, se tivesse ocorrido, não na mesma extensão que se deu.52 

Em um contrato de fusões e aquisições de empresa, o lucro cessante pode ser 

tanto discutido quanto abrangido pela cláusula de remédio exclusivo. Exemplos de 

danos ensejadores de lucros cessantes em uma operação dessa espécie são (i) 

eventuais prejuízos incorridos pelo comprador ou pela empresa alvo caso uma planta 

fabril venha a ser interditada por ausência de uma licença que se imaginava que 

exista; e (ii) a perda do direito de uso de uma marca ou propriedade intelectual pela 

empresa alvo de aquisição em razão de uma demanda de terceiros.53 

 
51 Nesse sentido: “Integra a noção de dano material tanto os bens que, em decorrência de conduta 
alheia antijurídica, passaram a desfalcar o patrimônio de alguém quanto os que se deixou de ganhar. 
No primeiro caso, têm-se os danos emergentes e, no segundo, os lucros cessantes. Aqueles diminuem 
o acervo de bens; estes impedem o seu aumento. A perda de chance, quando concreta, real, enquadra-
se na categoria de lucros cessantes, ou seja, danos sofridos pelo que se deixou de ganhar ou pelo que 
não se evitou perder. Se o advogado, em uma ação de ressarcimento de danos, proposta por seu 
cliente e julgada improcedente em primeiro grau, perde o prazo recursal sem motivo relevante, sujeita-
se a responder civilmente por sua omissão. Nesta nova ação, o autor fundará o seu pleito indenizatório 
na perda de uma chance. Para obter êxito, todavia, há de demonstrar que a probabilidade de ganho 
em segundo grau era séria, real. Seria a hipótese, por exemplo, em que o decisum contrariou a 
jurisprudência mansa e pacífica da instância superior. Neste caso, caracterizada restará a prática de 
ato ilícito com todos os seus elementos.” (NADER, Paulo. Curso de Direito Civil – Responsabilidade 
Civil. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, v. 7, p. 79); “Nunca se pode esquecer da importante 
classificação do dano material, constante do art. 402 do Código Civil de 2002. Primeiramente, há os 
danos emergentes ou danos positivos, constituídos pela efetiva diminuição do patrimônio da vítima, ou 
seja, um dano pretérito suportado pelo prejudicado – o que efetiva- mente se perdeu. Como exemplo 
típico, pode ser citado o estrago do automóvel, no caso de um acidente de trânsito. Em reforço à 
ilustração, é de se lembrar o que consta do art. 948, I, do CC, para os casos de homicídio. Em situações 
tais, de- vem os familiares da vítima ser reembolsados quanto ao pagamento das despesas com o 
tratamento do morto, seu funeral e o luto da família. Sem dúvidas que, nesse caso, merece aplicação 
o princípio da proporcionalidade no pedido de tais valores. Além dos danos emergentes, há os lucros 
cessantes ou danos negativos, valores que o prejudicado deixa de receber, de auferir, ou seja, uma 
frustração de lucro – o que razoavelmente se deixou de lucrar. No caso de acidente de trânsito, poderá 
pleitear lucros cessantes o taxista, que deixou de receber valores com tal evento.” (TARTUCE, Flávio. 
Direito Civil – Direito das Obrigações e Responsabilidade Civil. 8. ed. São Paulo: Método, 2013, v. 2, 
p. 378-379); “Já ficou assentado que o art. 389 do Código Civil impõe o dever de indenizar as perdas e 
danos decorrentes do inadimplemento absoluto ou da mora. Essas perdas e danos, consoante o art. 
402 do mesmo Código, abrangem os danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) e os lucros 
cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Reportamo-nos ao que a esse respeito já ficou 
dito no capítulo do dano.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 12. ed. 
São Paulo: Atlas, 2015, p. 385-386). 
52 GUEDES, Gisela Sampaio Cruz. Lucros cessantes: do bom-senso ao postulado normativo da 
razoabilidade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 78. 
53 GORESCU, Carla Pavesi. Delimitação da Indenização em Operações de Fusões e Aquisições 
no Brasil. São Paulo: Ed. Almedina, 2020, p. 42.  



32  

  
  

A perda de uma chance, por sua vez, tem origem na França, no final do século 

XIX, onde surgiu a expressão perte d’une chance54. O primeiro caso a dar notoriedade 

à teoria surgiu no Common Law inglês, por meio do precedente estabelecido em 1911 

no caso Chaplin V. Hicks55, em que a autora da ação estava entre as cinquenta 

finalistas de um concurso de beleza, mas acabou tendo sua participação interrompida 

precocemente pelo réu. No caso, aplicou-se a teoria para configurar o dano e 

estabelecer o dever do réu de indenizar a autora, quantificando a indenização por 

meio da proporção da chance que a autora tinha de vencer o concurso. 

No Brasil, a teoria ganhou notoriedade por meio do julgamento do REsp 

788.459/BA56. No caso, foi analisada a alegação da autora de ter perdido a chance de 

ganhar 1 milhão de reais no programa "Show do Milhão", uma vez que a pergunta final 

do programa não apresentava uma alternativa correta. O acórdão proferido se baseou 

na teoria da perda de uma chance para condenar a ré ao pagamento de indenização, 

restando comprovado que a autora perdeu a oportunidade de vencer o programa e 

levar o prêmio por culpa da ré, uma vez que essa formulou uma pergunta para qual 

não constava resposta correta. 

Para melhor entender o conceito da perda de uma chance, cabe suscitar a lição 

de Sérgio Savi57:  

 

O termo chance utilizado pelos franceses significa, em sentido jurídico, 
probabilidade de obter lucro ou de evitar uma perda. No vernáculo, a 
melhor tradução para o termo chance seria, em nosso sentir, 
oportunidade. Contudo, por estar consagrada tanto na doutrina, como 
na jurisprudência, utilizaremos a expressão perda de uma chance, não 
obstante entendemos mais técnico e condizente com o nosso idioma 
a expressão perda de uma oportunidade. 
 

Assim, a perda de uma chance é caracterizada quando uma parte pratica um 

ato ilícito ou abusa de um direito de forma a impossibilitar a vítima de obter um bem 

ou direito a qual esperava, revertendo em um prejuízo e um dano a ser reparado. 

Como todo dever indenizatório, esse somente surge caso se verifique que a conduta 

dolosa ou culposa do agente tenha sido ilícita ou abusiva e guarde nexo causal com 

o dano sofrido pela vítima. Em relação à sua qualificação, como sendo de natureza 

 
54 SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade Civil pela perda de uma chance. São Paulo: Atlas, 
2006, p. 10. 
55 [1911] 2 KB 786, Court of Appeal of England And Wales. 
56 REsp 788.459/BA, Rel. Min.Fernando Gonçalves, j. 13.03.2006. 
57 SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil por perda de uma chance. São Paulo: Atlas, 2006, p. 3. 
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patrimonial ou extrapatrimonial, entende-se que essa guarda uma relação ambivalente 

com ambos tipos de danos, conforme enunciado 444, aprovado na 5ª Jornada de 

Direito Civil: 

A responsabilidade civil pela perda de uma chance não se limita a 
categoria de danos extrapatrimoniais, pois, conforme as 
circunstâncias do caso concreto, a chance perdida pode apresentar 
também a natureza jurídica de dano patrimonial. A chance deve ser 
séria e real, não ficando adstrita a percentuais apriorísticos. 
 

Em uma operação de fusões e aquisições, a perda de uma chance pode 

ocorrer, por exemplo, em uma situação em que a sociedade alvo de aquisição, após 

o fechamento da operação, tenha sua participação em um processo licitatório negado 

em razão de um evento anterior ao fechamento, como em decorrência de uma 

condenação por improbidade por atos de corrupção da gestão anterior ou ausência 

de uma licença.58  

Nesse caso, a cláusula indenizatória como remédio exclusivo também poderia 

ser utilizada para afastar a perda de uma chance, apesar de ser sempre necessário 

entender os limites impostos pelo ordenamento à abrangência das cláusulas 

indenizatórias, conforme será estudado no capítulo seguinte. 

Em relação aos danos extrapatrimoniais, o primeiro ponto a ser levantado é 

que a Constituição Federal59 não exige uma repercussão econômica direta para dar 

aso ao dever de indenizar pelo dano ocorrido em razão de ofensa aos direitos da 

personalidade. Nesse sentido, o conceito de dano extrapatrimonial, e não 

simplesmente de dano moral, vem ganhando relevância em razão da ampliação da 

categorização de danos de natureza não patrimonial, e que normalmente estão 

associados aos direitos da personalidade.60 

No caso de um contrato de fusões e aquisições, os danos extrapatrimoniais 

podem repercutir nas pessoas físicas e jurídicas envolvidas na operação61, sendo 

 
58 GORESCU, Carla Pavesi. Delimitação da Indenização em Operações de Fusões e Aquisições 
no Brasil. São Paulo: Ed. Almedina, 2020, p. 46.  
59 Art. 5º, X, da Constituição Federal: - “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 
das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 
violação.” 
60 MARTINS-COSTA, Judith. Os danos à pessoa no direito brasileiro e a natureza de sua reparação. 
In: MARTINS-COSTA, Judith (Org.). A reconstrução do direito privado. São Paulo: Editora RT, 2002, 
p. 426-428.   
61 Apesar de ainda permear discussão sobre o tema, a possibilidade da pessoa jurídica ser indenizável 
por dano moral consta na súmula 227 do STJ, com o seguinte enunciado “A pessoa jurídica pode sofrer 
dano moral”, e do art. 52 do Código Civil, conforme: “Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a 
proteção dos direitos da personalidade.” 
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possível verificar a sua ocorrência através dos seguintes exemplos: (i) uma situação 

em que a condução de um processo fique nas mãos do vendedor da empresa alvo, e 

esse opte por fazer um acordo sem consultar os compradores para diminuir o quantum 

indenizatório, em contrapartida a uma retratação pública ou reconhecimento de um 

ilícito pela empresa vendida, que acaba sofrendo danos reputacionais; (ii) quebra de 

cláusula de confidencialidade e divulgação de informações sensíveis, que possam 

abalar a reputação das partes do contrato; e (iii) casos de corrupção e danos 

ambientais que possam impactar a reputação das partes envolvidas.62 

Nesse sentido, a cláusula indenizatória como remédio exclusivo pode também 

ser utilizada para regular a forma e extensão que eventual reparação por dano 

extrapatrimonial será efetivada entre as partes. 

Por fim, a título exemplificativo, trataremos de a possibilidade das cláusulas de 

remédio exclusivo serem utilizadas para regulamentar os danos indiretos oriundos das 

operações de fusões e aquisições.  

O conceito de dano indireto no direito brasileiro é discutido na doutrina, e 

normalmente é feito por meio de uma comparação com o dano imediato e direto, 

conforme verifica-se da lição de Maria Helena Diniz63: 

 

Para efeito de avaliação da responsabilidade, distingue-se dano direto 
do indireto. O dano direto é o que resulta do fato como sua 
consequência imediata. O dano indireto o que decorre de 
circunstâncias ulteriores que agravam o prejuízo diretamente 
suportado. 
 

A noção de dano indireto remete a uma cadeia de prejuízos que vai se 

desencadeando ao longo do tempo. Usualmente, o dano indireto decorre como 

consequência de um dano direto praticado pelo agente causador. Exemplo clássico 

na doutrina é apresentado por Robert Joseph Pothier64, que estipula uma situação em 

que um negociante, ao vender um boi sabendo que esse estava infectado de uma 

doença contagiosa, acaba sendo responsável por indenizar o adquirente não somente 

pela morte do animal comprado, mas também de todo o rebanho, que acaba infectado 

e morrendo pela doença. Nessa situação, o doutrinador entende que o dano 

 
62 GORESCU, Carla Pavesi. Delimitação da Indenização em Operações de Fusões e Aquisições 
no Brasil. São Paulo: Ed. Almedina, 2020, p. 52.  
63 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 58. 
64 POTHIER, Robert Joseph. Traité des Obligations. Tome 1. Bruxelles: Langlet et Cie., 1835, p. 100-
101. 
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representado pela morte do rebanho deve ser indenizado pelo negociante, uma vez 

que diretamente relacionado com o seu dolo. Entretanto, o mesmo autor questiona se, 

nessa situação, o comerciante ainda seria responsável por reparar por outros prejuízo 

sofridos pelo adquirentes, talvez mais remotos e indiretos, como os decorrentes da 

impossibilidade de cultivo de suas terras e, em razão disso, o inadimplemento dos 

seus credores e a tomada de suas terras por preço vil. Nessa segunda situação, 

Robert Joseph Pothier endente que não haveria a obrigação de indenizar, uma vez 

que não é possível concluir que esses prejuízos decorreriam do dolo do agente. 

Portanto, pode-se entender que o dano indireto pode dar causa ao dever de 

indenizar, mas desde que “seja consequência direta de um alto ilícito ou de uma 

atividade objetivamente considerada”65.  

Para o que nos interessa ao nosso estudo, em um contrato de fusões e 

aquisições, os danos indiretos podem ser verificados nas seguintes situações 

hipotéticas: o caso de uma contaminação ambiental que ocorre após o fechamento da 

operação, mas rem razão de um vício existente antes do fechamento, e resulta nas 

seguintes consequências (i) impossibilidade de renovação da licença ambiental e 

fechamento da unidade fabril adquirida; e (ii) contaminação do imóvel vizinho e 

necessidade da empresa alvo reparar o dano66. Nessas situações, e dentro dos limites 

enfrentados no capítulo a seguir, a cláusula indenizatória de remédio exclusivo 

poderia ser utilizada para regular ou delimitar os danos indiretos que seriam passíveis 

de indenização entre as partes.  

 

3.3 Cláusula indenizatória e execução específica 

 

Neste tópico será abordada a possibilidade da cláusula de remédio exclusivo 

ser utilizada para reparar o inadimplemento de uma obrigação de dar, fazer ou não 

fazer prevista pós-fechamento em um contrato de fusões e aquisições e, 

consequentemente, afastar a sua execução específica. 

 
65 GUEDES, Gisela Sampaio Cruz. O problema do nexo causal na responsabilidade civil. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2005, p. 104.   
66 GORESCU, Carla Pavesi. Delimitação da Indenização em Operações de Fusões e Aquisições 
no Brasil. São Paulo: Ed. Almedina, 2020, p. 55. 
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Conforme define Carlos Eduardo da Rosa da Fonseca Passos, “a tutela 

específica consiste na condenação do devedor ao cumprimento de uma obrigação de 

dar (coisa certa ou incerta), fazer (fungível ou infungível) e não fazer67”.  

A ideia de poder determinar a execução forçada de uma obrigação variou no 

espaço tempo, sendo que no direito romano não era autorizada a condenação in 

natura, de forma que as sentenças eram sempre convertidas em uma obrigação de 

pagar em dinheiro. Somente em tempos mais modernos que a execução forçada de 

uma obrigação ganhou espaço no direito, de forma que somente diante da 

impossibilidade de execução da obrigação é que o juiz deverá converter a execução 

in natura em uma obrigação de indenizar por perdas e danos.68 

No direito brasileiro, podemos citar os artigos 24769 do Código Civil e 497-50170 

do Código de Processo Civil como sendo os principais textos legais que nos 

interessarão para o tema ora tratado. Conforme os textos legais citados, a obrigação 

de dar, fazer e não fazer pode se converter em uma obrigação pecuniária, mas, a 

preferência legal será pelo cumprimento da obrigação, nem que o julgador tenha que 

substituir a ação ou vontade da parte inadimplente em determinadas condições.  

 
67 PASSOS, Carlos Eduardo da Rosa da Fonseca. Métodos de Cumprimento da Tutela Específica. In: 
Revista da EMERJ, v. 11, n. 42, 2008, p. 72. 
68 THEODORO JÚNIOR, Humberto. A Execução Específica do Compromisso de Compra e Venda 
de Imóveis. Disponível em: 
https://bdjur.tjdft.jus.br/xmlui/bitstream/handle/tjdft/35039/a%20execu%C3%A7%C3%A3o%20especifi
ca%20do%20compromisso%20de%20compra%20e%20venda%20de%20imoveis.pdf?sequence=1 
Acesso em: 02 ago. 2020. 
69 Art. 247 do Código Civil: Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a 
prestação a ele só imposta, ou só por ele exequível. 
70 Arts. 497-501 do Código de Processo Civil:  
Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o 
pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela 
pelo resultado prático equivalente. 
Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a 
continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou 
da existência de culpa ou dolo. 
Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará 
o prazo para o cumprimento da obrigação. 
Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor 
individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a 
entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz. 
 Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se 
impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. 
 Art. 500. A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para 
compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação. 
 Art. 501. Na ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade, a sentença que julgar 
procedente o pedido, uma vez transitada em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não 
emitida. 
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Todavia, mesmo que o texto legal dê a entender que há uma prevalência pelo 

cumprimento da obrigação em detrimento da indenização por perdas e danos, alguns 

requisitos devem ser observados, de maneira a não subverter a lógica legal e acabar 

impondo um ônus excessivo ou vexatório ao devedor inadimplente, ou mesmo 

prejudicando o objeto ou cumprimento do contrato como um todo, conforme leciona 

Nelson Rosenvald71: 

 

[U]ma performance específica do devedor somente será a resposta 
apropriada quando for possível e apropriado que a parte inadimplente 
possa cumprir eficazmente a prestação e a indenização não seja do 
interesse do credor. Alguns critérios objetivos podem ser delineados: 
a) a tutela específica não pode constranger o devedor a praticar 
obrigações personalíssimas, de forma a converter uma prestação de 
serviços em uma forma de escravidão; b) mesmo não se tratando de 
obrigação “intuitu personae” a tutela específica (v.g. a construção da 
casa) é indesejável quando o credor pleiteie a indenização justamente 
pelo fato de que não confia mais na atuação do devedor e quer receber 
uma compensação financeira que lhe permita contratar uma terceira 
pessoa que realizará os referidos serviços; c) a tutela específica 
também será inidônea quando a ordem de tutela específica da 
obrigação impuser ao juiz ou ao tribunal uma constante supervisão ou 
verificação do perfeito cumprimento da decisão; d) a execução 
específica de uma obrigação pode envolver despesa substancial e 
levar a resultados abaixo da média. Ou seja, é bem possível que se 
verifique um desperdício de recursos pela insistência no cumprimento 
da obrigação de acordo com os termos contratuais, sobretudo quando 
a multa coercitiva se torne desproporcional; e) a tutela específica será 
desnecessária quando houver “mercado alternativo” para o bem 
jurídico demandado pelo credor. Quer dizer, se o credor pode 
substituir a performance do devedor pela de um terceiro, a indenização 
será a melhor saída.   
 

Portanto, verifica-se que a execução específica é o método preferencial 

estabelecido pela lei72 para solucionar as obrigações de dar, fazer e não fazer, todavia 

 
71 ROSENVALD, Nelson. Quebra contratual: indenização ou tutela específica? Disponível em: 
https://www.nelsonrosenvald.info/single-post/2016/11/03/Quebra-contratual-
indeniza%C3%A7%C3%A3o-ou-tutela-espec%C3%ADfica acesso em 01.08.2020. 
72 Em algumas situações específicas, como no caso de compromisso de compra e venda de imóveis, 
a doutrina defende que o julgador deve sempre optar pela execução específica das obrigações, 
conforme leciona Humberto Theodoro Júnior: “Só mesmo a invalidade do compromisso, ou a falta de 
elementos essenciais para integrar o contrato definitivo, é que pode impedir a execução específica do 
art. 639 do CPC. A solução imperfeita das perdas e danos gera quase sempre «O sentimento de 
impotência do direito, que assalta aos que, contratando uma coisa, se veem compelidos a aceitar outra» 
(Mário Aguiar Moura, ob. cit. , loc. cit.). Propugnar, portanto, pela execução específica do compromisso 
de compra e venda, independentemente da existência de registro, é batalhar pelo fortalecimento do 
prestígio do direito, antes que preocupar apenas com os interesses particulares envolvidos no contrato. 
Em regra, portanto, a execução do contrato, seja de obrigação de dar, seja de obrigação de fazer como 
a de firmar contrato definitivo, há de ser in natura. Pelo que, razão não existe, data venia, para teimar 
em negar a execução específica ao compromisso de compra e venda apenas pelo fato de não se achar 
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a aplicação dessa não deve ser irrestrita73, devendo obedecer a alguns parâmetros e 

a própria vontade das partes. Isso porque, em algumas situações, é lícito que as 

partes optem por estabelecer cláusulas indenizatórias como anteparo à eventuais 

inadimplementos de obrigações de dar, fazer ou não fazer74. 

Assim, ao que nos interessa no nosso estudo, entendemos ser possível que a 

cláusula de remédio exclusivo seja utilizada para substituir a execução específica de 

uma obrigação, sendo todavia questionável a possibilidade das partes a utilizarem 

como substituta a uma obrigação que seja considerada fundamental no cumprimento 

de um contrato.75 

 
inscrito no Registro Público, se reconhecidamente não é apenas o direito real que abre oportunidade à 
execução in natura das obrigações e contratos.” THEODORO JÚNIOR, Humberto. A Execução 
Específica do Compromisso de Compra e Venda de Imóveis. Disponível em: 
https://bdjur.tjdft.jus.br/xmlui/bitstream/handle/tjdft/35039/a%20execu%C3%A7%C3%A3o%20especifi
ca%20do%20compromisso%20de%20compra%20e%20venda%20de%20imoveis.pdf?sequence=1 
Acesso em: 02 ago. 2020. 
73 Nelson Rosenvald defende que a aplicação irrestrita da execução específica pode, inclusive, levar a 
situações impossíveis e onerar de maneira demasiada as partes de um contrato, o que iria de encontro 
à economia contratual, conforme: “Para termos uma ideia dos problemas que podem surgir pela 
descompromissada adoção da tutela específica, sem maiores cuidados com a própria economia do 
contrato, basta exemplificarmos com um contrato para escavar um canteiro de obras. Supondo que no 
decorrer da prestação do serviço o empreiteiro queira desistir da atividade pois a escavadeira 
inesperadamente encontra uma pedra de grandes dimensões. A tutela específica lhe obrigaria a levar 
adiante uma atividade economicamente ineficiente que superaria o lucro com o trabalho. Ademais, a 
simples perspectiva desse fato acontecer, implicaria na ampliação das despesas de produção, pois os 
empreiteiros adotariam medidas caras de precaução de riscos (v.g. comprar máquinas de britagem, 
apesar de intrinsecamente não ser rentável) que impactariam nos custos do contrato. Em terceiro lugar, 
a certeza da tutela específica remeteria os contratantes a negociar cláusulas prévias de “liberação” 
para o inadimplemento, com base em grandes quantias (pois isso ainda seria menos oneroso que a 
tutela específica). Esses são riscos indesejáveis, que podem ser evitados com o recurso a uma 
racionalidade econômica que homenageie o espaço concedido pelo direito civil brasileiro ao 
balanceamento das tutelas genérica e específica.” ROSENVALD, Nelson. Quebra contratual: 
indenização ou tutela específica? Disponível em:  
https://www.nelsonrosenvald.info/singlepost/2016/11/03/Quebracontratualindeniza%C3%A7%C3%A3
o-ou-tutela-espec%C3%ADfica acesso em 01.08.2020. 
74 Nesse sentido, cabe mais uma vez a lição de Nelson Rosenvald: “Por fim, a par de critérios que 
orientem os magistrados no sentido de evitar o risco da discricionariedade de decisões que imponham 
tutela específica, também é conveniente reportar a importância da inclusão “ex ante” nos contratos de 
provisões sobre as consequências remediais para a inexecução do contrato. Além dos contratos 
comerciais normalmente deliberarem sobre as circunstâncias em que o negócio jurídico será objeto de 
resilição (unilateral ou bilateral) e resolução, bem como estipularem cláusulas penais ou cláusulas de 
prefixação de danos, é legítimo que os contratantes definam se eventual inadimplemento será 
remediado por uma indenização ou pela tutela específica.” ROSENVALD, Nelson. Quebra contratual: 
indenização ou tutela específica? Disponível em:  
https://www.nelsonrosenvald.info/singlepost/2016/11/03/Quebracontratualindeniza%C3%A7%C3%A3
o-ou-tutela-espec%C3%ADfica acesso em 01.08.2020. 
75 Nesse sentido, cabe citar a lição de Fábio Henrique Peres: “Não necessariamente serão nulas as 
cláusulas de não-indenizar que se refiram a obrigações principais de determinado contrato, mas apenas 
quando tais cláusulas acabem por desfigurá-lo, extraindo totalmente a eficácia da tutela jurídica e 
afetando a essência dos aspectos funcionais do contrato. Sugerimos, como critério objetivo para 
delimitar essa distinção, a aferição casuística da suficiência, ou não, dos demais instrumentos 
oferecidos pelo ordenamento para tutelar a posição do credor – execução específica, astreintes, 
cláusula resolutiva expressa ou tácita, exceção de contrato não cumprido e exercício de eventual direito 
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Um exemplo do uso da cláusula de remédio exclusivo em um contrato de 

fusões e aquisições pode ser, por exemplo, caso uma das partes do contrato tenha se 

incumbido na obrigação de constituir uma garantia em favor da outra, mas acabe não 

o fazendo. Nesse caso, ao invés da parte ter que ir atrás da execução específica da 

obrigação, seria lícito que a cláusula indenizatória de remédio exclusivo seja utilizada 

para indenizar a vítima do inadimplemento. Nesse ponto, todavia, é importante ter em 

conta eventuais direitos de terceiros envolvidos nessa transação e até mesmo o 

impacto que a não prestação de garantias podem causar, por exemplo, caso esse 

beneficiário entrasse em recuperação judicial. Por esse motivo, a substituição da 

obrigação de fazer por uma indenização deve também ser analisada casuisticamente. 

Por outro lado, entendemos que não seria lícito a parte deixar de cumprir uma 

obrigação fundamental no contrato se valendo da cláusula de remédio exclusivo 

como, por exemplo, deixando de fazer as anotações nos livros de registro e 

transferência de ações em razão da venda da companhia, mesmo porque, pela própria 

característica do contrato de compra e venda, tal inadimplemento frustraria a tradição 

da empresa entre as partes e inviabilizaria o próprio cumprimento do contrato. 

Por fim, como se verá no capítulo a seguir, a utilização e aplicabilidade da 

cláusula de indenização como remédio exclusivo não é irrestrita, devendo atender a 

alguns requisitos para sua aplicabilidade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
de retenção – e garantir a efetividade da avença contratual.” PERES, Fábio Henrique. Cláusulas 
contratuais excludentes e limitativas do dever de indenizar. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 
2009, p. 185-186.   
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4 LIMITES À APLICAÇÃO DAS CLÁUSULAS INDENIZATÓRIAS COMO REMÉDIO 

EXCLUXIVO 

 

4.1 Autonomia privada e capacidade dispositiva  

 

Para iniciar nosso estudo sobre os limites da aplicação das cláusulas 

indenizatórias como remédio exclusivo em contratos de fusões e aquisições, será 

investigada a vontade negocial das partes e sua capacidade dispositiva.  

Os contratos de M&A, ora em comento, são contratos de compra e venda, 

frutos das vontades das partes, mas também do cumprimento da cadeia obrigacional 

que as vincula após a emanação conjunta das vontades individuais. Como define o 

Professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior76: 

 
No direito brasileiro, a compra e venda, por si só, não tem efeitos 
translativos. Apenas obrigacionais, cujo objeto não é propriamente a 
coisa, mas a prestação. Ou seja, a conjunção válida de duas vontades 
não basta para transmitir a propriedade, ainda que essa transmissão 
venha a estar prevista, usualmente, nos acordos de compra e venda.  

 

A atribuição, no direito brasileiro, de um caráter essencialmente consensual à 

compra e venda, com efeitos apenas obrigacionais, já origina a temática da vontade. 

Como em todos contratos de caráter consensual, nos contratos de fusões e 

aquisições, há produção de obrigações entre as partes vinculadas ao contrato, que 

não se resumem somente na entrega da coisa (quotas ou ações da empresa), mas 

implica em um conjunto de situações complexas a compor a transação, com 

declarações, representações, pressupostos, valores e condições que são 

previamente aventadas e estipuladas entre as partes para a realização do negócio.  

Nesses termos, num contrato dessa natureza, que não dispõe sobre relação 

com partes hipossuficientes normativamente determinadas (como contrato de 

consumo e de trabalho), e que contam com partes sofisticadas e bem assessoradas, 

presume-se um balanceamento entre as partes, uma vez que nessas relações 

jurídicas as normas protegem a vontade como resultado do princípio da autonomia 

privada.  

 
76 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Da permuta no direito brasileiro. In: Revista de Direito Privado, 
v. 62, abr./jun. 2015. 
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Nos negócios jurídicos bilaterais e plurilaterais, a autonomia privada 

desempenha uma função basilar. Por força do princípio, o direito determina a 

vinculação das pessoas, físicas ou jurídicas, que manifestam sua vontade mediante 

declarações estruturadas com uma lógica negocial. Nesse caso, o contrato cria um 

autorregramento, consensualmente imposto, com a fixação de feixes obrigacionais de 

parte a parte. Nas palavras de Pontes de Miranda77: 

 
Chama-se de princípio da liberdade de contratar o de se poderem, 
livremente, assumir deveres e obrigações, ou de se adquirirem, 
livremente, direitos, pretensões, ações e exceções oriundos de 
contrato; e princípio da autonomia da vontade, o de escolha, a líbito, 
das cláusulas contratuais. 
 

A questão que se põe é saber em que limites isso é admitido juridicamente, ou 

seja, até que ponto a liberdade de contratar prevalece a outras normas contidas no 

ordenamento jurídico. 

Conforme visto acima, o exercício da liberdade negocial não é irrestrito, e sim 

limitado78. A questão se abre em inúmeras hipóteses que vão de considerações mais 

gerais sobre a própria liberdade e às restrições em nome da coletividade, a discussões 

eminentemente técnicas referentes a disposições legais, ora de natureza cogente, ora 

dispositiva. Não se ignora que, atualmente, no conceito de autonomia privada, a 

vontade das partes ganha uma expressividade própria dentro do complexo normativo 

em que se exerce.  

Como lecionava Couto e Silva, a liberdade dispositiva das partes contratantes 

está sujeita ao ordenamento jurídico e às suas regras e princípios. Assim, o 

ordenamento exerce uma função limitadora da vontade, de forma que a vontade 

negocial não é incondicional e absoluta, estando sujeita a restrições, inclusive com 

relação ao regramento das cláusulas contratuais79. 

No que se refere às normas de direito contratual, as regras previstas, 

especialmente, nos artigos 421 a 423 do Código Civil80, alterados pela Lei Nº 13.874, 

 
77 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo III – Negócios 
Jurídicos. Representação. Conteúdo. Forma. Prova, 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
1983, p. 63-64. 
78 Ancona Lopez leciona que a autonomia privada nunca foi absoluta, nem mesmo no século XIX, época 
em que predominava o exercício do econômico e jurídico. LOPEZ, T. Ancona. Princípios Contratuais. 
In: FERNANDES, W. (Coord.). Fundamentos e Princípios dos Contratos Empresariais. 2. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013, p. 29. 
79 COUTO E SILVA, Clóvis do. A Obrigação como Processo. Rio de Janeiro: FGV, 2006, p. 25-26.  
80 Artigos 421- 423 do Código Civil: 
Art. 421.  A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.  
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de 20 de setembro de 2019 (conhecida como Lei da Liberdade Econômica), 

estabelecem direcionamentos ao princípio da autonomia privada, quais sejam, de 

modo geral, que a liberdade contratual deve ser exercida em razão e nos limites da 

função social, mas respeitando a vontade e interpretação que as partes desejaram 

estabelecer para o negócio. 

Nesse sentido, mesmo apresentando comentários anteriores às recentes 

atualizações legais, cabe suscitar a lição de Ancona Lopez81: 

 
A liberdade de fixar o conteúdo do contrato segundo o interesse 
individual das partes esbarra em dois limites de ordem pública e que 
são o pórtico (ao gosto de Reale) do Título V (Dos Contratos em Geral) 
do Livro I (Do Direito das Obrigações) do Código Civil de 2002. Quis o 
legislador deixar claro que esses princípios são as regras mestras de 
todo o sistema contratual. São o art. 421 – [...] – e o art. 422, que obriga 
os contratantes a guardar na conclusão, como na execução do 
contrato, os princípios de probidade e boa-fé. Para assegurá-lo dispõe 
o parágrafo único do artigo 2.035 – das Disposições Transitórias – que 
‘nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem 
pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a 
função social da propriedade e dos contratos. 

 

Por outro lado, mesmo considerando a alteração recente provocada no texto 

legal, verifica-se que a função social, a observância da boa-fé nas relações privadas, 

e o prevalecimento de dispositivos de ordem pública frente ao livre exercício da 

 
Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e 
a excepcionalidade da revisão contratual.  
Art. 421-A.  Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de 
elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos 
previstos em leis especiais, garantido também que:  
I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas 
negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; 
II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e  
III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.  
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua 
execução, os princípios de probidade e boa-fé. 
Parágrafo único.  Nos contratos não atingidos pelo disposto no caput , exceto se houver disposição 
específica em lei, a dúvida na interpretação beneficia a parte que não redigiu a cláusula controvertida.  
 Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á 
adotar a interpretação mais favorável ao aderente. 
81 LOPEZ, T. Ancona Princípios Contratuais. In: FERNANDES, W. (Coord.). Fundamentos e 
Princípios dos Contratos Empresariais. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 31-32. 
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vontade das partes contratantes não foram abolidos do ordenamento jurídico nem do 

Código Civil, conforme leciona Flávio Tartuce8283: 

Partindo-se para a redação proposta pela MP, o novo parágrafo 
único do art. 421 traz o que me parece outra obviedade, ao prever o 
caráter excepcional da revisão contratual dos contratos civis. Ora, 
não obstante a exigência dos requisitos tradicionais para a sua 
incidência, constantes dos arts. 317 e 478 da codificação, sabe-se 
que o Código de Processo Civil de 2015 trouxe outros pressupostos 
para a revisão contratual, na linha do que vinha exigindo a 
jurisprudência do STJ, quais sejam a verossimilhança das 
alegações, a determinação das obrigações contratuais controversas 
e incontroversas e o depósito referente às últimas, sob pena de 
inépcia da petição inicial (art. 330, §§ 2º e 3º). Na minha leitura, a 
revisão contratual de um contrato civil já se situa há tempos no 
campo da excepcionalidade. Por seu turno, quanto ao caráter 
excepcional do intervencionismo do julgador, de nada adianta 
colocar um único comando no Código Civil de 2002, quando vários 
outros dispositivos trazem conclusão em contrário, caso do seu art. 
113 – que determina a necessidade de interpretação do contrato de 
acordo com a boa-fé objetiva e as regras de tráfego; do art. 187 – 
que veda o abuso de direito, trazendo a função de controle e reativa 
da boa-fé objetiva e da própria função social do contrato; do art. 413 
– que consagra a redução equitativa da cláusula penal; do art. 416 
– que limita o valor da cláusula penal à obrigação principal; do art. 
422 – que estabelece a boa-fé objetiva como princípio aplicado a 
todas as fases do contrato; dos arts. 423 e 424 – que protegem o 
aderente contratual como vulnerável da relação jurídica, impondo-
se uma interpretação contratual que lhe é favorável e a nulidade de 
cláusulas de renúncia prévia a direito inerente ao negócio; do art. 
473, parágrafo único – que estabelece a continuidade do contrato 
diante de investimentos consideráveis realizados pelo contratante; e 
do art. 2.035, parágrafo único – que consagra a função social do 

 
82 TARTUCE, Flávio. A MP 881/19 (liberdade econômica) e as alterações do Código Civil - Primeira 
parte. Disponível em:  
https://www.migalhas.com.br/depeso/301612/a-mp-881-19-liberdade-economica-e-as-alteracoes-do-
codigo-civil-primeira-parte Acesso em: 21 abr. 2020. 
83 Em sentido semelhante, apesar de apresentar uma visão mais liberal das alterações apresentadas 
pela MP da liberdade econômica, cita-se a crítica de Bruno de Ávilla Borgarelli, que entende que as 
alterações realizadas não foram suficientes para fazer prevalecer a vontade das partes frente a 
revisionismos judiciais, conforme: “O que se disse no item antecedente representa apenas uma face 
da questão. Na própria mudança do art. 421 houve um deslize, é claro, mas o que espanta é a ausência 
de modificação em outros tantos setores responsáveis, bem mais acentuadamente, pelo estado de 
insegurança nos negócios. O propósito, aparentemente, é reforçar a segurança apenas nas relações 
paritárias, e não houve efetividade nisso. Seja porque, como se disse, a alteração do art. 421 é 
defeituosa, seja porque há desvios redacionais no novo art. 423 (cuja errônea redação do caput foi 
mantida), seja porque há abertura de linguagem nos arts. 480-A e 480-B50, seja porque a MP 881/19 
se esqueceu de lidar com outros tantos dispositivos principiológicos, como os relativos à boa-fé. Ao 
início deste texto mencionaram-se os artigos 113, 187 e 422 do CC/02. São apenas exemplos do que 
se chamou de eixo eticizante do CC/02, comumente relacionado à tão conhecida quanto controversa 
tríade “socialidade, eticidade e operabilidade”, a qual conferiu uma assinatura ideológica à segunda 
codificação.” BORGARELLI, Bruno de Ávilla. Contrato, função social e reforma legislativa: notas 
sobre o art. 421 do Código Civil após a MP da liberdade econômica. Disponível em: 
https://www.migalhas.com.br/depeso/304368/contrato-funcao-social-e-reforma-legislativa-notas-
sobre-o-art-421-do-codigo-civil-apos-a-mp-da-liberdade-economica. Acesso em: 20 abr. 2020. 
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contrato como princípio de ordem pública; sem prejuízo de muitos 
outros comandos. Para que fosse possível a consagração 
do princípio da intervenção mínima do Estado como regramento 
contratual determinante, e na linha do que propõe a MP, seria 
necessário revogar todos esses dispositivos, que formam a espinha 
dorsal da codificação de 2002 a respeito dos contratos. Na verdade, 
um novo Código Civil deveria ser elaborado no momento em que a 
Lei Geral Privada vigente está próxima de encontrar sua maturação 
teórica e prática.  

 

Portanto, permanecendo vigente tantos outros dispositivos limitativos ao livre 

exercício da vontade das partes, o fato é que a Lei da Liberdade Econômica não foi 

suficiente para permitir às partes contratantes a aplicação nua e crua, sem qualquer 

revisionismo, das cláusulas contratuais avençadas. 

Importante, ainda, definir ordem pública como sendo o compêndio de valores e 

princípios que constituem a disposição político-econômica da sociedade, os quais não 

se limitam ao arcabouço das normas cogentes em lei, ultrapassando-as em nome do 

interesse da coletividade84. Assim, a noção de ordem pública mantém, no 

ordenamento jurídico brasileiro, uma espécie de espaço discricionário em prol do 

interesse público e, portanto, acaba por se confundir com a boa-fé objetiva. 

Verifica-se, portanto, que a boa-fé objetiva – assim como o princípio da ordem 

pública – serve como limitadores ao princípio da autonomia privada, uma vez que 

recaem rigorosamente sob a substância do contrato. Daí o motivo pelo qual se pode 

extrair desses princípios verdadeiro “controle do conteúdo dos contratos a partir da 

boa-fé, que atua como critério de validade das disposições contratuais”85. 

Negociar exige confiança, cujo endereçado é aquele em quem se acredita e, 

simultaneamente, aquele que nele mostra fidúcia86. Não há confiança em alguém sem 

que o que confia, ele próprio mostre confiança87. Daí o sentido peculiar que ganha a 

noção de confiança para a boa-fé objetiva. Não se reduz a ver as declarações de 

vontade mediante efeitos subjetivos (intenções que se presumem, atos que 

expressam intenções), mas exige o caráter justo das manifestações conforme um 

 
84 ROPPO, Enzo. O Contrato. Coimbra: Almedina, 2009, p. 179-180. 
85 RIBEIRO, Joaquim de Sousa. O Controle do Conteúdo dos Contratos: Uma Nova Dimensão da Boa-
fé. In: Revista da Faculdade de Direito UFPR, v. 42, 2005. Disponível em:  
https://revistas.ufpr.br/direito/article/view/5184 Acesso em: 23 set. 2019. 
86 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Da permuta no direito brasileiro. In: Revista de Direito Privado, 
v. 62, abr./jun. 2015. 
87 LUHMANN, Niklas. La sociedad de la sociedad. Madrid: Editorial Herder, 2006, p. 173. 
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paradigma social, que o artigo 113 do Código Civil delimita como sendo “a boa fé e os 

usos do lugar da celebração”. 

Nesse quadro, a boa-fé objetiva, no sentido de correção de conduta, significa, 

pois, exigência de que as partes, na celebração e na execução do negócio, pautem 

seu agir pela cooperação e lealdade e de que, em termos do princípio de cooperação, 

se atenham ao que foi acordado. Importante ainda ressaltar a relevância que esses 

usos e costumes ganham quando aplicáveis a espécie contratual em comento, que 

costuma contar com participação de partes sofisticadas, bem assessoradas, e que 

atuam em um nicho específico e com práticas e costumes próprios. 

O que, em outras palavras, significa, de um lado, não usar de manobras 

argumentativas para alterar o sentido do teor contratual com o fito de conseguir 

vantagens para além do estipulado. De outro, em homenagem à autonomia privada, 

aproveitar os negócios, desde que eventuais defeitos que os viciem possam ser 

superados, isto é, salvar ao máximo o negócio, seja no entendimento de seu suporte 

fático, seja na aferição de seus defeitos, seja na constatação de sua capacidade de 

gerar efeitos negociais.88 

Nesses termos, a ética da situação deve ser aferida em fatos e no limite dos 

fatos, mormente tendo em vista que a “atitude dos figurantes depois de haverem 

concluído o negócio jurídico é espécie de interpretação autêntica”, sobretudo se 

atentamos para o cumprimento de obrigações legais.89 

De toda forma, apesar de ser essencial a preservação dos contratos e da 

vontade das partes contratantes, sobretudo quando se considera a sua sofisticação e 

montante dos valores contratados, é inegável que a liberdade de contratar e estipular 

previsões contratuais sofrem restrições relevantes no ordenamento jurídico, conforme 

será estudado ao longo deste trabalho. Como visto ao longo deste item, essas 

restrições podem estar amparadas nas normas de ordem pública e na boa-fé 

contratual, princípio máximo que rege os negócios feitos sob o ordenamento pátrio.90 

 
88 Trata-se do princípio da conservação, cujo significado está no reconhecimento implícito da utilidade 
social do negócio jurídico. AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Negócio jurídico: existência, validade e 
eficácia. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 66s. Também ASCENÇÃO, José de Oliveira. Teoria geral do 
direito civil, v. II. Coimbra: Ed. Coimbra, 2003, p. 408-409. 
89 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo - XXXVIII. 4. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1983. 
90 Nesse sentido, cabe apontar lição de Orlando Gomes: “o poder compreendido na autonomia privada 
vem sofrendo na sua própria economia de mercado graves limitações, sobretudo quando representa 
manifestação da liberdade de iniciativa econômica. As constituições modernas ainda a reconhecem, 
mas instituem de logo princípios contensivos a que se deve subordinar.” GOMES, ORLANDO. 
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Feitas essas observações, verificamos que as partes devem conduzir seus 

negócios com diligência e lealdade, e o juiz e o árbitro, ao revisarem o contrato, têm 

o dever de tentar preservar ao máximo a vontade das partes contratantes. Por outro 

lado, é cediço também que, mesmo os contratos de fusões e aquisições, por não 

estarem sujeitos a um regramento jurídico próprio, terão que se submeter às normas 

de ordem pública, inclusive as constantes no Código Civil, e às suas limitações 

relativas ao livre exercício da autonomia da vontade.  

 

4.2 Restrições à utilização de cláusulas limitativas de responsabilidade  

 

Embora a previsão de cláusulas excludentes ou limitativas de indenização seja 

admitida pela doutrina e jurisprudência, a permissão para estipulá-las e aplicá-las em 

contrato não é absoluta. De fato, tais cláusulas sofrem limitações relacionadas (i) ao 

dolo do contratante em favor de quem a cláusula foi pactuada; (ii) à culpa grave do 

contratante em favor de quem a cláusula foi pactuada; (iii) ao equilíbrio econômico do 

contrato; (iv) ao respeito à ordem pública; e (v) ao caráter essencial ou não da 

obrigação sobre a qual recai o inadimplemento. 

A cláusula de não indenizar, por exemplo, é inaplicável à hipótese em que o 

prejuízo tenha decorrido de ato doloso da parte que dela se beneficia. O dolo direto, 

por sua vez, representa o ato proposital adotado por uma das partes, ou seja, quando 

o agente adota conscientemente uma conduta para causar danos à contraparte. 

Nesse caso, a exoneração da responsabilidade corresponderia a incentivar as ações 

 
Introdução ao Direito Civil. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 274. Nesse mesmo sentido, 
vaticina André Pinto da Rocha Osório Gondinho “a atuação da autonomia da vontade não pode mais 
ser considerada irrestrita, devendo respeitar o ordenamento e seus princípios tutelares, seja no âmbito 
das situações subjetivas reais, ou mesmo nas relações obrigacionais” apud MAURO, Roberta. Direitos 
Reais e Autonomia da Vontade (O Princípio da Tipicidade dos Direitos Reais). In: Revista Trimestral 
de Direito Civil – RTDC,  Rio de Janeiro, PADMA, jul./set. 2001, p. 242. Por fim, Luis Díez-Picazo e 
Antonio Gullón afirmam que a autonomia privada deve sofrer os seguintes condicionamentos: “a) da 
Lei – a lei, manifestação maior do poder estatal, interfere no âmbito da autonomia privada, posto sem 
aniquilá-la, para salvaguardar o bem geral; b) da Moral – trata-se de uma limitação de ordem subjetiva, 
com forte carga ético-valorativa; c) da Ordem Pública – também este conceito, que mais se relaciona 
com a estabilidade ou segurança jurídica, atua na ausência de normas imperativas, impondo a 
observância de princípios superiores, ligados ao Direito, à Política e à Economia”. DÍEZ-PICAZO, Luís; 
GULLÓN, Antonio apud TICIANLLEI, Joelma. Limites Objetivos e Subjetivos do Negócio Jurídico na 
Constituição Federal de 1998. In: LOTUFO, Renan (Org). Direito Civil Constitucional – Caderno 1. 
São Paulo: Max Limonad, 1999, p. 41. 



47  

  
  

danosas de maior gravidade, em total confronto com a própria noção de ordem 

pública91. 

A esse respeito, Judith Martins-Costa entende que “quando voltada a exonerar 

o agente em caso de dolo, é nula a cláusula, pois admitir a sua validade importaria em 

dar uma autorização para delinquir”92, atingindo interesses de ordem moral, contratual, 

econômica e social. 

Por outro lado, apesar do dolo eventual, que ocorre quando o agente não 

deseja o previsível resultado danoso, mas aceita o risco de produzi-lo e persiste na 

conduta ser um conceito mais presente no direito penal do que no civil, esse também 

pode afetar a eficácia da cláusula excludente ou limitadora da obrigação de indenizar. 

Isso porque até mesmo a culpa grave – que figura em um grau inferior ao do dolo 

eventual na escala de culpabilidade – seria suficiente para afastar a cláusula limitativa 

ou excludente. 

A inadmissibilidade de se prever que os atos dolosos, praticados na execução 

do contrato, não ensejariam reparação fundamenta-se no argumento de queria seria 

“contrário à moral e à ordem pública estabelecer a impunidade da má-fé prevista de 

antemão.” E que “só a intenção dolosa pode explicar o interesse na prévia exoneração 

do dolo”.93 

Observa, nesse sentido, Wanderley Fernandes: 

 
Retirar do devedor a responsabilidade pelo descumprimento 
intencional da prestação seria reduzir o vínculo a uma simples 
obrigação natural, não podendo ser exigido o seu cumprimento e 
perdendo o sentido técnico de vínculo jurídico entre credor e 
devedor.94 
 

O argumento de que não seria aceitável a exclusão ou limitação do dever de 

reparar em caso de culpa grave parte do pressuposto de que tolerar um 

comportamento de todo negligente e irresponsável pudesse ser assumido pelo 

contratante, sem que daí decorresse a obrigação de reparar o dano causado, 

 
91 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 
2002, p. 455. 
92 MARTINS-COSTA, Judith. Contrato de construção: "contratos-aliança": interpretação contractual: 
cláusulas de exclusão e de limitação do dever de indenizar: parecer. In: Doutrinas Essenciais de 
Responsabilidade Civil, v. 2, p. 107-182, out. 2011, p. 18. 
93 DIAS, José de Aguiar. Cláusula de não-indenizar. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1955, p. 116. 
94 FERNANDES, Wanderley. Cláusulas de Exoneração e de Limitação de Responsabilidade. São 
Paulo: Saraiva, 2013, p. 211-212. 
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representaria algo incompatível com os valores que informam a ordem jurídica e, 

especialmente, a economia contratual. 

Em princípio, a cláusula de limitação ou exclusão da obrigação de indenizar é 

perfeitamente válida no que diz respeito aos atos praticados com culpa – i.e. 

negligência, imprudência ou imperícia95. Porém, existe uma exceção: se o agente 

atuou com culpa grave, a cláusula limitativa ou excludente não deve ser aplicada, de 

modo que o valor da indenização corresponderá à totalidade do dano. 

A culpa grave consiste em “negligência extrema, grosseira ausência de 

vigilância, em que até o homem menos cuidadoso não incide nos seus próprios 

negócios”96. É muito tênue a distinção entre culpa simples (que comporta a exclusão 

ou limitação da obrigação de indenizar) e culpa grave (que não a admite). A 

qualificação deve ser feita caso a caso, de acordo com as provas e circunstâncias, e 

certamente envolve uma forte carga subjetiva do julgador. 

Conquanto não haja unanimidade, prevalece o entendimento de que a culpa 

grave se equipara ao dolo para fins de ressarcimento do dano. Consequentemente, a 

culpa grave desautoriza a incidência da cláusula excludente ou limitativa da obrigação 

de indenizar.”97 Há, porém, posicionamento minoritário defendendo a possibilidade de 

exoneração ou limitação em caso de culpa grave, na medida em que sua natureza 

difere do dolo e não pode receber o mesmo tratamento proibitivo. 

A cláusula excludente ou limitadora deve respeitar o equilíbrio econômico do 

contrato. Deve haver uma justificativa econômica ao menos razoável, a fim de impedir 

o estabelecimento de obrigações abusivas e iníquas às partes. Nesse sentido, a causa 

para a exclusão ou a limitação, a revelar-se pela troca sinalagmática entre vantagens 

e desvantagens, ou seja, um interesse do qual se abre mão em contrapartida a 

determinada vantagem98. 

 
95 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Cláusula cruzada de não indenizar (cross-waiver of liability), ou 
cláusula de não indenizar com eficácia para ambos os contratantes: renúncia ao direito de indenização: 
promessa de fato de terceiro: estipulação em favor de terceiro. In: Doutrinas Essenciais de Direito 
Civil, v. 4, p. 561, out. 2010, p. 203. 
96 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 
2002, p. 506. 
97 MARTINS-COSTA, Judith. Contrato de construção: "contratos-aliança": interpretação contractual: 
cláusulas de exclusão e de limitação do dever de indenizar: parecer. In: Doutrinas Essenciais de 
Responsabilidade Civil, v. 2, p. 107-182, out. 2011, p. 18 
98 MARTINS-COSTA, Judith. Contrato de construção: "contratos-aliança": interpretação contractual: 
cláusulas de exclusão e de limitação do dever de indenizar: parecer. In: Doutrinas Essenciais de 
Responsabilidade Civil, v. 2, p. 107-182, out. 2011, p. 23. 
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Em contratos complexos como os ora discutidos, nos quais usualmente figuram 

como contratantes sociedades de grande porte, assessoradas por advogados 

sofisticados, parece-nos razoável entender que se está diante de uma relação 

paritária, na qual a troca de vantagens justificaria que as partes concordassem em 

fazer incluir cláusulas desse tipo em seu contrato. Portanto, salvo raríssimas 

exceções, não deveria prosperar eventual alegação de invalidade da cláusula de não 

indenizar em virtude do rompimento do equilíbrio contratual.  

Todavia, caso a obrigação de indenizar seja imposta por normas de ordem 

pública, ou que tratem de direitos indisponíveis, não se admitem as cláusulas 

excludentes ou limitativas. Questões de ordem pública são aquelas que envolvem 

interesses indisponíveis, ligados a valores de maior relevância, vinculado aos fins 

sociais e às exigências do bem comum99. São hipóteses comuns de incidência dessa 

limitação aquelas que envolvem direitos trabalhistas, direitos da personalidade e 

oriundos das relações de consumo. 

Adotando uma concepção moderna da teoria dos contratos, parte da doutrina 

menciona o atendimento à boa-fé objetiva como corolário da necessidade de 

obediência à ordem pública. Sob esse prisma, não é lícita a cláusula excludente ou 

limitativa pactuada de má-fé, com violação aos deveres decorrentes da boa-fé objetiva 

– probidade, lealdade, transparência, confiança etc.100. 

Portanto, a utilização de cláusulas que limitam a responsabilidade das partes 

contratantes seria, a priori, possível no ordenamento brasileiro, apesar de que 

algumas restrições certamente podem ser impor. Há a possibilidade de se aventar que 

não prevalecerá a cláusula contratual que afronte a ordem pública. De igual modo, 

pode haver questionamentos em relação à limitação do dever de indenizar em caso 

de dolo ou culpa grave.  

Nesse caso, trazemos um exemplo ilustrativo para melhor visualizar a posição 

ora defendida. Digamos que a empresa X seja fabricante de máscaras de proteção 

médica, e fecha com Y um contrato de fornecimento mensal de 100.000 (cem mil) 

máscaras pelo preço total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Y é um revendedor 

de máscara, e as revende integralmente no mercado consumidor, obtendo um lucro 

 
99 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 
2002, p. 455. 
100 PERES, Fábio Henrique. Cláusulas contratuais excludentes e limitativas do dever de indenizar. 
São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2009, p. 52. 
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de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) todo mês. No contrato de fornecimento, X e Y 

aventam que, caso X não consiga entregar o carregamento de máscaras para Y em 

cada mês, X somente estaria obrigado a pagar à Y uma indenização máxima de R$ 

10.000,00 (dez mil reais).  

Digamos que, em determinado mês, X não entregue a Y o carregamento 

encomendado em razão de um problema operacional envolvendo o seu principal 

fornecedor. Nesse caso, X não agiu com dolo nem com culpa grave, nem contra o 

princípio da boa-fé, ou sequer foi de encontro com alguma norma de ordem pública. 

Um problema operacional com o principal fornecedor faz parte do risco do negócio 

assumido por X, não sendo excludente de responsabilidade por caso fortuito e força 

maior, e Y sofreu um dano indenizável em razão direta do não cumprimento do 

contrato por X. Todavia, como as partes limitaram a responsabilidade indenizatória de 

X, é lícito que esse pague à Y a indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mesmo 

que esse valor seja inferior à totalidade do dano sofrido por Y, que não pode revender 

o seu estoque e obter o lucro de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Esse tipo de 

evento, faz parte da alocação de riscos feita no contrato, e é abarcado pelo direito 

brasileiro.  

Por outro lado, digamos que no curso do contrato ocorra uma pandemia, e o 

valor das máscaras médicas disparem no mercado. Constatando isso, X verifica que 

pode vender o mesmo carregamento que vendia à Y para outro fornecedor pela 

quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Assim, torna-se 

economicamente vantajoso para X vender o carregamento para esse outro 

comprador, uma vez que somente teria que arcar com uma indenização de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) em favor de Y.  

Acontece que, nesse caso, X age dolosamente para descumprir o contrato, 

aproveitando-se de uma cláusula pactuada de boa-fé entre as partes para 

indevidamente se locupletar, causando um prejuízo relevante para Y. Nesse caso, o 

direito de aplicar a cláusula limitativa de responsabilidade não pode socorrer à X, uma 

vez que esse não pode se aproveitar de sua própria torpeza para causar danos à Y. 

Nesse caso, Y poderia buscar o ressarcimento integral do dano, pois a boa-fé 

contratual, princípio basilar do direito civil, presume e determina que as partes irão 

agir de boa-fé no cumprimento dos seus contratos.  
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Em um contrato de M&A, um exemplo claro de inadimplemento doloso, pelo 

qual seria possível uma indenização sem limitação em razão da cláusula limitativa, é 

a do vendedor que entrega ao comprador livros contábeis e relação de passivos que 

refletem uma situação inverídica, e que acabam levando o comprador a precificar a 

empresa com premissas que o vendedor sabe serem falsas. Nesse caso, a cláusula 

de indenização como remédio exclusivo não poderia ser utilizada para limitar a 

indenização. 

Por fim, é importante ressaltar que o dolo e a culpa grave de que ora se cogita 

neste item são oriundos de vícios que podem ser encontrados na execução do 

contrato, após seu fechamento, para fins indenizatórios. Se trata aqui de as partes 

contratantes poderem limitar sua responsabilidade frente as consequências de seus 

atos futuros, de forma que ainda não esgotamos a sua análise acerca de aspectos 

atinentes à incidência do dolo na formação de vontade das partes contratantes. Esse 

ponto será abordado no estudo feito a seguir acerca da possibilidade ou não de 

renúncia prévia à possibilidade de anulação do contrato por vício de consentimento. 

De todo modo, fica evidenciado que o direito brasileiro permite a utilização de 

cláusulas limitativas de responsabilidade na sua prática contratual, inclusive em 

relação ao dano emergente e o lucro cessante,101 desde que respeitados os limites 

acima tratados.  

 

4.3 Da inaplicabilidade da cláusula de remédio exclusivo para afastar a anulação 

do contrato pelo vício do dolo  

 

Neste item, será analisado os elementos constitutivos de um negócio jurídico – 

espécie do qual os contratos de fusões e aquisições fazem parte – para entender a 

possibilidade das partes contratantes, por meio de um ato de vontade negocial, 

poderem renunciar previamente à incidência de um vício que possa atingir algum 

desses elementos constitutivos. Mais precisamente, a importância deste item é 

entender se as partes de um contrato de fusões e aquisições podem renunciar, por 

meio das cláusulas de indenização como remédio exclusivo, à anulação de um 

negócio jurídico por conta do dolo na vontade formadora do contrato. 

 
101 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil 
Interpretado conforme a Constituição da República, v. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 122. 
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Para isso, estudaremos o negócio jurídico com base nos seus elementos 

constitutivos, que se situam nos planos da existência, validade e eficácia102, iniciando 

pelo plano de existência. Conforme define Antônio Junqueira de Azevedo103, são 

elementos necessários para existência do negócio jurídico e, portanto, constitutivos 

desses (i) a manifestação consciente104 da vontade, podendo ser tática ou 

expressa105; (ii) o agente emissor da vontade106; (iii) o objeto107; e (iv) a forma108. Uma 

vez constantes esses elementos, pode-se dizer que um negócio jurídico é existente109. 

 
102 Conforme leciona Pontes de Miranda: “Existir, valer e ser eficaz são conceitos tão inconfundíveis 
que o fato jurídico pode ser, valer e não ser eficaz, ou ser, não valer e ser eficaz. As próprias normas 
jurídicas podem ser, valer e não ter eficácia. O que se não pode dar é valer e ser eficaz, ou valer, ou 
ser eficaz, sem ser; porque não há validade, ou eficácia do que não é.” MIRANDA, Francisco Cavalcanti 
Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo III – Negócios Jurídicos. Representação. Conteúdo. 
Forma. Prova. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1983, p. 15. 
103 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Negócio Jurídico: existência, validade e eficácia. 3 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2002. 
104 “O emprego de meios que neutralizem a manifestação volitiva, como violência física (vis absoluta), 
estupefacientes ou, até mesmo, a hipnose, tonam inexistentes o negócio jurídico.” GAGLIANO, Pablo 
Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. Volume I: Parte Geral. 11. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2009, p. 323.  
105 Serpa Lopes, citado por Silvio de Salvo Venosa, já aconselhava que, em cada caso, deverá o juiz 
examinar as circunstâncias do silêncio: “é preciso tomar-se em conta a convicção inspirada na outra 
parte de que a ação negativa do silêncio foi no sentido de ter querido seriamente obrigar-se”. LOPES, 
Miguel Maria de Serpa; apud VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil – Parte Geral. São Paulo: Atlas, 
2000. 
106 Conforme leciona Gagliano e Pamplona Filho, “[S]em o sujeito, não poderá falar-se em ato, mas, 
tão somente, em fato jurídico em sentido estrito. A participação do sujeito de direito (pessoa natural ou 
jurídica) é indispensável para a configuração existencial do negócio jurídico”. GAGLIANO, Pablo Stolze; 
PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. Volume I: Parte Geral. 11. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p. 324. 
107 Ainda aproveitando a lição de Gagliano e Pamplona Filho: “[T]odo negócio jurídico pressupõe a 
existência de um objeto- utilidade física ou ideal -, em razão do qual giram os interesses das partes. 
Assim, se a intenção é celebrar um contrato de mútuo, a manifestação da vontade devéra recair sobre 
coisa fungível, sem a qual o negócio, simplesmente, não se concretiza. Da mesma forma, em um 
contrato de prestação de serviços, a atividade do devedor em benefício do tomar (prestação) é o objeto 
da avença”. GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. 
Volume I: Parte Geral. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 324-325. 
108 “E é assim que a forma, conferindo existência à vontade, existência também confere ao ato jurídico, 
pois o ato jurídico se constitui e se compõe pela exteriorização da vontade dos agentes, ou partes, 
observados os demais requisitos, isto é, os seus pressupostos e os outros elementos essenciais que a 
lei exige. Nesse sentido, é a forma um elemento essencial do ato jurídico, pois todo ato jurídico há de 
ter, necessariamente, uma forma.” RÁO, Vicente. Ato Jurídico. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1999, p. 153-154. 
109 Em sentido adverso, não constatados esses requisitos, o ato é inexistente, como leciona Caio Mário: 
“Ato jurídico inexistente é aquele a que falta um pressuposto material de sua constituição. Não é o 
mesmo que nulidade, porque no ato nulo estão presentes os pressupostos de fato, em virtude dos quais 
o ato negocial chega a formar-se, porém frustro nos resultados, dada a contravenção a alguma 
disposição de ordem pública [...] a incapacidade absoluta do agente induz a nulidade do ato, porque há 
uma declaração de vontade, embora defeituosa… Ao contrário da nulidade, em que a declaração de 
vontade conduz à ineficácia por desconformidade com as predeterminações legais, a inexistência 
advém da ausência de declaração de vontade. Quando o objeto é ilícito ou impossível, o ato é nulo; 
mas se inexiste objeto, será inexistente o ato”. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito 
civil. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. 1, p. 648. Nesse mesmo sentido, cabe apresentar lição 
apresentada por José de Abreu Filho, que explica que o negócio inexistente “seria aquele que 
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Assim, tal qual qualquer negócio jurídico, esses requisitos – por óbvio - também devem 

ser observados em contratos de fusões e aquisições.  

Uma vez configurada e existência do negócio jurídico, parte-se a analisá-lo sob 

seu plano de validade, o qual merece nota os ensinamentos de Santiago Dantas110: 

 
Os atos jurídicos determinam a aquisição, modificação ou extinção de 
direitos. Para que, porém, produzam efeitos, é indispensável que 
reúnam certo número de requisitos que costumam apresentar como 
os de sua validade. Se o ato possui tais requisitos, é valido e dele 
decorre a aquisição, modificação e extinção de direitos prevista pelo 
agente. Se, porém, falta-lhe um desses requisitos, o ato é inválido, não 
produz o efeito em questão e é nulo. 

 

Em relação ao plano de validade do negócio jurídico, esse fora tratado pelo 

legislador de maneira mais clara do que os elementos relativos à sua existência, 

enumerando no art. 104 do Código Civil os pressupostos legais necessários para a 

sua objetivação, sendo esses111: a) agente capaz; b) objeto lícito, possível e 

determinado ou determinável, e c) forma prescrita ou não defesa em lei. 

Na realidade, os pressupostos de validade do negócio jurídico devem ser 

interpretados em conjunto com os elementos para sua existência, de forma que a 

validade é constatada justamente mediante uma qualificação adjetiva dos 

pressupostos da existência do negócio jurídico, por meio do aferimento de que i) a 

manifestação de vontade foi livre e de boa-fé; ii) o agente emissor da vontade é capaz 

e legitimado para o negócio; iii) o objeto do negócio é lícito, possível e determinado 

 
carecesse de elementos indispensáveis para sua própria configuração como uma figura negocial. Tais 
elementos são indiscutivelmente, dois: a vontade e o objeto. Não se pode conceber a existência de um 
negócio, como temos reiteradamente afirmado, se falta o elemento volitivo. Sem a manifestação da 
vontade o negócio não pode formar-se evidentemente.” ABREU FILHO, José de. O negócio jurídico 
e sua teoria geral. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 339. 
110 DANTAS, Francisco Clementino San Tiago. Programa de Direito Civil. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2000, p. 225. 
111 Esse elenco legalmente estabelecido pode não refletir a totalidade dos elementos necessários para 
a constituição de validade do negócio jurídico, sendo, por alguns doutrinadores, considerado 
insuficiente, lacunoso ou até mesmo impreciso, conforme crítica apresentada por Bernardes de Mello: 
“essa enumeração legal, como se vê, é insuficiente, incompleta, porque não menciona todas as causas 
de invalidade, deixando-se de referir-se, explicitamente, à possibilidade do objeto e sua compatibilidade 
com a moral (cuja falta implica nulidade – Código Civil, art. 145, II), como também à inexistência de 
deficiência de negócios jurídicos, dentre os quais se incluem os vícios que afetam a manifestação da 
vontade e outros que comprometem a perfeição e causam a invalidade, por anulabilidade, do ato 
jurídico (Código Civil, art. 147), além da anuência de outras pessoas, que, em certas situações, é 
exigida.” MELLLO, Marcos Bernardes de. Achegas para uma Teoria das Capacidades em Direito. In: 
Revista de Direito Privado, São Paulo, jul./set. 2000. 
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(ou determinável); e iv) que a forma por meio que o negócio foi feito é adequada (livre 

ou legalmente prescrita).112 

Uma vez presentes os elementos necessários para averiguar e existência e 

validade do negócio jurídico, que, novamente, também são aplicáveis aos contratos 

de fusões e aquisições, caberia ainda analisar negócio sob a ótica da eficácia113 - 

elemento essencial para entender o estudo que ora se importa, pois é nele que se 

verifica a questão da nulidade e anulabilidade dos contratos.  

O Código Civil, que estabelece as condições de validade do negócio jurídico, 

não o faz do mesmo modo quanto à eficácia. O tema da eficácia é tratado de forma 

oblíqua, por meio de diversas noções que dizem respeito à produção de efeitos, dentre 

elas, as de nulidade e anulabilidade. Essa disciplina do negócio jurídico é relevante 

em face do Código Civil. Ela importa na apreciação de uma colisão de várias 

declarações de vontade, reconhecidas pelo ordenamento como produtoras de efeitos 

jurídicos. Trata-se da declaração negocial, aquele conjunto constitutivo do contrato 

que tem por função estatuir o negócio, e nesse ponto que a vontade de constituir o 

negócio pode ser maculada em razão do vício do dolo.  

Conquanto num negócio haja também declarações que se destinam a informar 

ou esclarecer os destinatários sem apelar para sua vontade (declarações para fazer 

saber), as constitutivas são para fazer agir114. Ou seja, para que se constitua o negócio 

jurídico, não é suficiente que a vontade se apresente por meio de uma atitude externa 

da parte contratante, “é preciso que ela tenha querido se produzir externamente como 

vontade constitutiva de direito”115. 

 
112 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. Volume I: 
Parte Geral. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 333. 
113 O plano de eficácia do negócio jurídico ainda levará em conta (i) a condição; - com previsão nos 
arts. 121 a 130 do Código Civil (ii) o termo – previsto nos arts.131ª 135 do Código Civil; e (iii) o encargo 
– previstos nos arts. 136 e 137 do Código Civil, e esses elementos são concernentes com a suspensão 
e resolução de direitos e deveres das partes envolvidas, conforme leciona Flávio Tartuce: “Os 
elementos acidentais do negócio jurídico não estão no plano da sua existência ou validade, mas no 
plano de sua eficácia, sendo a sua presença até dispensável. Entretanto, em alguns casos, sua 
presença pode gerar a nulidade do negócio, situando-se no plano da validade”. TARTUCE, Flávio. 
Manual de direito civil: volume único. 8 ed. rev, atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 
Método, 2018. 
114 CARNELUTTI, Francesco. Teoría general del derecho. Madrid: Editorial Comares, 2003, p. 316. 
115 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Negócio jurídico: existência, validade e eficácia. São Paulo: 
Saraiva, 2000, p. 17. 
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Tal orientação levou Miguel Reale116, na exposição de motivos quando da 

promulgação do Código a apresentar a distinção entre validade e eficácia dos 

negócios jurídicos. Na terminologia utilizada pelo Código Civil, conforme explicara, por 

validade se devia entender o complexo de requisitos ou valores formais a determinar 

a vigência, por representar o seu elemento constitutivo, dada a sua conformação a 

uma norma jurídica em vigor de natureza imperativa. Em relação à eficácia, essa se 

refere à produção dos efeitos do negócio jurídico, que podem existir ou não, sem 

prejuízo da validade, sendo certo que a incapacidade de produzir efeitos pode ser 

contemporânea à estipulação do negócio ou à ocorrência do ato, ou a suceder, em 

razão de fatos e valores posteriores à sua constituição. 

Nesse sentido, cabe suscitar a lição de Tércio Sampaio Ferraz Júnior117: 

  
[P]elo art. 104 (CC/2002), a validade do negócio jurídico requer (I) 
agente capaz, (II) objeto lícito, possível, determinado ou determinável 
e (III) forma prescrita ou não defesa em lei. Obedecidos esses 
requisitos normativos, o negócio jurídico é fato ocorrido entre partes, 
reconhecido juridicamente por sua conformidade com os dispositivos 
cogentes que lhe condicionam a realização. Nesse sentido, é válido. 
O negócio jurídico válido obriga as partes (da validade decorre a 
obrigatoriedade), produzindo ou podendo produzir os efeitos por ele 
previstos (da validade decorre uma obrigatoriedade que repercute no 
plano dos fatos sociais, desde o momento em que é celebrado: o 
negócio é eficaz). Se inválido, desobriga as partes e não produz os 
efeitos.  

 
Assim, averígua-se que o descumprimento dos pressupostos expostos no art. 

104 do Código Civil importa na invalidade118 do negócio jurídico, e resulta na sua 

nulidade. Num primeiro sentido, o negócio é nulo quando não produz nenhum efeito 

desde sua celebração. Havendo nulidade, invalidade e ineficácia convergem119.  

 
116 Ver Exposição de Motivos ao Código Civil, em que se reproduz texto de Miguel Reale. BRASIL. 
Novo código civil: exposição de motivos e texto sancionado. 2. ed. atual. Brasília: Senado Federal, 
Subsecretaria de Edições Técnicas, 2005. 
117 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Simulação e negócio jurídico indireto. No direito Tributário e à 
Luz do novo Código Civil. In: Revista Fórum de Direito Tributário – RFDT, Belo Horizonte, ano 8, n. 
48, p. 9-25, nov./dez. 2010. 
118 “O negócio é válido ou inválido. Se é válido, apresentar-se-á em condições de produzir todos os 
efeitos jurídicos dele esperados. Se é inválido, ou não produzirá efeito algum (nulidade), ou poderá ser 
ulteriormente privado de seu efeito (anulabilidade). Enfim, o sistema adotado, resume-se a ter como 
base o binômio ‘validade-invalidade’, no plano geral, e o acanhado confronto entre ‘nulidade’ e 
‘anulabilidade’, no plano restrito da invalidade.” THEODORO JÚNIOR, Humberto. Comentários ao 
novo Código Civil. Tomo I, 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, v. 3, p. 6.  
119 É preciso reconhecer, no entanto, que a noção de que o negócio nulo não produz nenhum efeito 
não se sustenta inteiramente. Nas palavras de Orlando Gomes “[H]á negócios nulos que produzem 
efeitos, como é o caso da prescrição que se interrompe por citação nula, da declaração feita em negócio 
nulo que, não obstante, serve de começo de prova, do parentesco por afinidade, que subsiste a 
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As condições mediante as quais os negócios jurídicos são considerados nulos 

são expressas no texto legal120, e a declaração de nulidade afeta a sua eficácia ex 

tunc – ou seja, uma vez declarada a nulidade, seus efeitos devem retroagir ao 

momento que o negócio foi firmado. A legislação brasileira determina que a nulidade 

só pode ser reconhecida, não constituída, sendo matéria de ordem pública, 

submetidas a normas cogentes, podendo ser arguidas por qualquer interessado no 

negócio ou mesmo pelo Ministério Público121. Nesse sentido, o negócio não pode ser 

confirmado desde a sua realização nem convalesce com o decurso do tempo122. 

Mesmo em caso de simulação123, a subsistência não é do negócio simulado, mas 

daquele outro que se dissimulou124. 

Por outro lado, e a que nos interessa nesse estudo, o Código Civil trata os 

vícios de consentimento resultado de dolo como sendo passíveis a anular o negócio 

jurídico125. O negócio jurídico anulável, por seu turno, somente pode ser desfeito por 

meio de sentença desconstitutiva, em ação que interessa exclusivamente às partes 

interessadas no negócio, e produz efeitos somente em relação àquelas que figuram 

 
casamento nulo” (GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2001, p. 285). 
120 Art. 166 do Código Civil: 
É nulo o negócio jurídico quando: 
I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz; 
II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; 
III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; 
IV - não revestir a forma prescrita em lei; 
V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade; 
VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa; 
VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção. 
121 Art. 168 do Código Civil. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer 
interessado, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir. 
Parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico 
ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a 
requerimento das partes. 
122 Art. 169 do Código Civil: O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce 
pelo decurso do tempo. 
123 Art. 167. do Código Civil: É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se 
válido for na substância e na forma. 
§ 1º Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: 
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se 
conferem, ou transmitem; 
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; 
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados. 
124 Sobre esse dispositivo ver: LOTUFO, Renan. Código Civil Comentado. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
2016, v. I, p. 462-467, que trata do tema em termos do princípio da conservação do negócio jurídico: 
manutenção da atividade negocial para a consecução do fim prático perseguido pelas partes. 
125 Art. 171 do Código Civil: Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio 
jurídico: 
I - por incapacidade relativa do agente; 
II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. 
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nos polos da ação, salvo em caso de solidariedade ou indivisibilidade do negócio126. 

O negócio jurídico anulável pode ser confirmado pelas partes (salvo direito de 

terceiros)127, e convalesce com o decurso do tempo.128 Uma vez realizada a anulação 

do contrato, esse também importaria na restituição das partes ao status quo anterior 

à sua celebração, mas, nesse caso, os efeitos produzidos durante a sua vigência 

permaneceriam válidos. 

Portanto, com diferentes implicações, é o sentido da previsão legal quanto ao 

negócio jurídico anulável, que afeta a eficácia do negócio, mas não insere esses 

ilícitos da prática contratual no terreno da invalidade, e sim e na dos vícios129. O 

Código Civil, deste modo, abre espaço para reconhecer o exercício dispositivo da 

autonomia da vontade, sobretudo no caso de partes complexas e preparadas. Nesse 

sentido, o ordenamento jurídico estabelece uma série de critérios para fazer a 

distinção da obrigatoriedade dessas normas em sede de nulidades e anulabilidades. 

Como visto acima, o ato nulo pode ser impugnado por qualquer interessado e 

reconhecido, de ofício, pelo juiz, pois assim estabelece o art. 168 do Código Civil. Por 

consequência, as normas que sobre ele incidem são cogentes e subtraídas à 

disponibilidade negocial. Já o ato anulável somente pode ser impugnado pelo detentor 

do interesse protegido e seu reconhecimento depende dessa impugnação.  

 
126 Art. 177 do Código Civil: A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se 
pronuncia de ofício; só os interessados a podem alegar, e aproveita exclusivamente aos que a 
alegarem, salvo o caso de solidariedade ou indivisibilidade. 
127 Artigos 172-176 do Código Civil: 
Art. 172. O negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de terceiro. 
Art. 173. O ato de confirmação deve conter a substância do negócio celebrado e a vontade expressa 
de mantê-lo. 
Art. 174. É escusada a confirmação expressa, quando o negócio já foi cumprido em parte pelo devedor, 
ciente do vício que o inquinava. 
Art. 175. A confirmação expressa, ou a execução voluntária de negócio anulável, nos termos dos arts. 
172 a 174 , importa a extinção de todas as ações, ou exceções, de que contra ele dispusesse o devedor. 
Art. 176. Quando a anulabilidade do ato resultar da falta de autorização de terceiro, será validado se 
este a der posteriormente. 
128Artigos 178-179 do Código Civil: 
Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, 
contado: 
I - no caso de coação, do dia em que ela cessar; 
II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o 
negócio jurídico; 
III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade. 
Art. 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-
se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato. 
129 Conforme pode ser verificado até mesmo pela localização topográfica desses vícios, que se 
encontram no capítulo IV do Código Civil, destinado aos defeitos do negócio jurídico. 
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O motivo por trás disso também pode ser verificada da própria análise dos arts. 

166 e 171 do Código Civil, que tratam, respectivamente, dos negócios nulos e 

anuláveis. Do primeiro artigo, extrai-se uma leitura protetiva que o legislador optou por 

dar a certas pessoas, (e.g. absolutamente incapazes), valores (e.g., vedação a 

celebração de negócios cujo objeto ou motivo sejam ou se tornaram ilícitos ou 

fraudulentos, ou que tenham sido praticados com fins dissimulatórios) e formas (e.g. 

atos não revertidos da forma correta ou que não cumprem com as solenidades 

previstas em lei). Todos esses pontos apresentam valores maiores, que influenciam a 

sociedade como um todo ou à indivíduos cujo direito se presta a tutelar. Enquanto 

isso, do art. 171 extrai-se que os motivos que importam na anulação do negócio 

afetam quase que exclusivamente a órbita individual das partes contratantes, salvo o 

caso de fraude contra credores – que, apesar de serem terceiros ao negócio, podem 

optar ou não por anulá-lo a depender da livre disposição da vontade, uma vez que se 

parte do pressuposto que o credor tem em favor de si um direito patrimonial disponível.  

Exemplos notórios de vícios anuláveis são os vícios de consentimento130 (por 

dolo, erro, coação, incapacidade relativa, sendo o primeiro o que interessa ao nosso 

estudo), alegados e impugnáveis por aquele que viu sua esfera jurídica afetada. Note-

se que a presença do defeito, sujeito a anulabilidade, não impede o surgimento de 

efeitos, abrindo o terreno para a autonomia privada, com a possibilidade de anulação, 

reparação ou convalidação. O critério revela um norte relevante para a apreciação da 

autonomia da vontade: na configuração do exercício da vontade, sendo plenamente 

capaz131, somente quem teve sua vontade viciada pode requerer a anulação do 

negócio – só quem incide em erro pode revelar o erro, ou só quem foi coagido pode 

dizer que não agiu livremente, ou só quem percebe o engano pode alegar o dolo – 

podendo o tempo sedimentar qualquer uma dessas situações por conta da 

decadência.  

Assim, da análise de ambos os institutos, constata-se que a diferença 

substancial entre os negócios jurídicos nulos e anuláveis não está necessariamente 

nos efeitos resultantes da anulação do negócio, mas sim na forma como essa 

 
130 Ressalvada a simulação que, pelo artigo 167 do Código Civil, implica em nulidade. 
131 Note-se que, por uma posição política, e até como forma de tutelar os direitos dos incapazes, o 
legislador optou por tornar nulo o negócio jurídico celebrado por esses. 
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anulação é perseguida e os interesses que o legislador pretendia tutelar em cada um 

dos institutos. Nesse sentido, relevante a lição de Humberto Theodoro Júnior132:  

 
À luz do sistema de nosso Código é fácil concluir que entre 
a nulidade (art. 166) e a anulabilidade (art.171), a diferença não é de 
substância, mas apenas de intensidade ou grau. Por estar em 
jogo interesse público, a reação da ordem jurídica é mais enérgica 
quando se impõe a nulidade ao negócio jurídico. Já frente aos 
negócios anuláveis, o tratamento legal é mais brando porque se trata 
de tutelar interesse privado. É em razão dessa diversidade de 
interesses, que a nulidade opera de pleno direito, sem depender de 
sentença judicial e até mesmo sem provocação da parte prejudicada, 
já que incumbe ao juiz pronunciá-la de ofício, quando conhecer do 
negócio jurídico ou de seus efeitos e a encontrar provada no processo 
(Cód. Civ., art. 168, parág. único). [...] A valoração, na espécie, de ser 
público ou privado o interesse protegido pela sanção de invalidade é 
feita pela própria lei, no momento em que a certas falhas do negócio 
jurídico comina a nulidade, enquanto a outras, aplica a anulabilidade. 
Não há possibilidade de determinar, por critérios científicos fundados 
na natureza da coisa, quando se está diante de interesse 
substancialmente público ou privado. Tudo se resolve, por obra do 
legislador, segundo critérios de caráter político. É assim que casos que 
já foram classificados como anuláveis podem passar, por inovação 
legislativa, para a categoria dos atos nulos, ou vice-versa. Lembre-se, 
para exemplificar, da simulação, que  no Código anterior era hipótese 
de anulação e que no atual se acha sob o regime de nulidade, e da 
venda de ascendente a descendente, que passou da situação de 
negócio nulo para a de negócio anulável, com o advento do Código de 
2002. 
 

Portanto, extrai-se a lição que, em relação aos negócios jurídicos nulos, 

estamos diante de normas cogentes, que dizem respeito ao interesse público e, por 

esse motivo, não podem ser negociados entre as partes. Por outro lado, em relação 

aos negócios jurídicos anuláveis, se estaria diante de normas protetivas de interesses 

privados, que poderiam, no âmbito do exercício da autonomia privada, ser negociadas 

ou mesmo renunciadas.  

Assim, chega-se à conclusão que não haveria, a priori, enfrentamento à norma 

de ordem pública uma previsão contratual de remédio exclusivo que excluísse a 

possibilidade de anulação do contrato de M&A em razão do vício de consentimento 

pelo vício do dolo133, de forma que seria dispositiva essa previsão. Todavia, antes de 

 
132 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Negócio Jurídico – Inexistência, invalidade e ineficácia – 
Diversidade de Consequências Jurídicas. Disponível em: 
http://genjuridico.com.br/2019/12/23/negociojuridicoinexistenciainvalidade/#_ftnref25  Acesso em: 17 
abr. 2020.  
133 Sob a perspectiva desse trabalho, entende-se ser impossível o afastamento prévio da anulação do 
negócio por coação, estado de perigo ou fraude contra credores. Em relação às três primeiras espécies, 
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considerar a licitude da aplicação dessas cláusulas, sobretudo daquelas que 

expressamente afastam a possibilidade de anulação de contrato pela incidência do 

dolo, é necessário um estudo mais aprofundado sobre as características desse vício 

para entender se essa disposição seria válida do ponto de vista do ordenamento como 

um todo, sobretudo quanto aos limites traçados pelos princípios da boa-fé contratual.  

São diversas as definições na doutrina brasileira para conceituar o dolo: ato 

omissivo ou comissivo perpetrado de maneira consciente para induzir ou manter a 

outra parte em representação errônea134; recurso ou mecanismo utilizado de forma a 

induzir a contraparte ao erro na pactuação do negócio jurídico, causando um 

desalinhamento entre as hipóteses declaradas e a realidade de fato e/ou de direito135; 

engenhosidade astuciosa, farsa ou omissão dissimulada que leva ao erro, 

influenciando na formação da vontade negocial136; e procedimento de uma parte que, 

de maneira intencional, induz ou permite subsistir uma noção errônea na outra, 

sabendo que esse erro será essencial na emissão da sua vontade137.  

Como de entendimento que se pode ter como pacífico, consiste o dolo na 

prática de manobras visando seja feita uma declaração de vontade que não se 

efetuaria caso o declarante não fosse enganado. Também quanto a esse vício do 

negócio jurídico a declaração decorre de um erro. Apesar de muito semelhantes, o 

dolo é o erro provocado por terceiro, e não pelo próprio sujeito enganado. O dolo 

consiste, assim, do artifício ou expediente malicioso empregado por uma das partes 

do contrato para, em benefício próprio, induzir a outra à prática de um ato jurídico que 

a prejudique ou o qual não teria praticado caso tivesse acesso a todas as informações 

conforme são de fato. 138 

 
contata-se que não haveria o exercício da autonomia privada em relação a sua negociação, pois esses 
vícios afetam a própria capacidade das partes livremente disporem da sua vontade negocial desde a 
origem do negócio. Quanto à fraude contra credores, como esses não participam do negócio jurídico, 
não seria possível que as partes do negócio venham a dispor do direito desses terceiros anularem o 
negócio entabulado. Em relação ao erro, o presente trabalho acaba não tangenciando a matéria em 
razão do recorte proposto neste estudo. 
134 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo III – Negócios 
Jurídicos. Representação. Conteúdo. Forma. Prova. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
1983, p. 443. 
135 BATALHA, Wilson de Souza Campos. Defeitos dos Negócios Jurídicos. Rio de Janeiro: Forense, 
1985, p. 121. 
136 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Negócio Jurídico e Declaração Negocial. Noções Gerais e 
Formação da Declaração Negocial. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1986, p. 182. 
137 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Comentários ao novo Código Civil. Tomo I. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2008, v. III, p. 113. 
138 BEVILÁQUA, Clóvis. Código Civil Comentado. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1916, p. 286. 
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Para ter-se o dolo tornam-se necessários os seguintes elementos139: a) o 

comportamento enganoso (elemento objetivo); b) o ânimo de enganar para obter a 

declaração de vontade (elemento subjetivo); c) a participação de um dos sujeitos do 

negócio na maquinação contra a vítima (se a astúcia for de terceiro, a parte a quem 

ela aproveita, deverá ter conhecimento do ocorrido); d) a produção do erro na pessoa 

que sofreu a maquinação; e, por último, e) a determinação da declaração de vontade 

como efeito do erro induzido140. 

O “silêncio intencional” pode configurar o dolo, como explicita o artigo 147 do 

Código Civil. Necessário, entretanto, seja evidenciado que, não havendo a omissão 

dolosa, o negócio deixaria de ser celebrado. Jamais se poderá presumir o dolo. 

Haverá de ser provado, para que se tenha como apto a conduzir à anulação do 

negócio jurídico. Necessário demonstre, quem o alega, que houve a ação ou omissão 

dolosa e que, não houvesse essa prática ilícita, o negócio não se teria celebrado. 

O dolo não é o simples exagero da qualidade do negócio que se está vendendo. 

Portanto, exige-se um grau de diligência das partes contratantes. A despeito disso, 

fica claro que a indicação de qualidades inexistentes ou a afirmação de garantias 

inverídicas podem extrapolar o limite do razoável. Assim, um sujeito que venda uma 

caneta de cobre a um terceiro, afirmando que ela é feita de ouro, acaba atuando com 

dolo. Portanto, tal negócio estaria sujeito à anulação. 141 

A lei brasileira determina que o negócio jurídico somente poderá ser anulado 

por dolo quando o objeto que fora falsamente modificado seja a causa do negócio em 

si, sem o qual ele não teria se realizado.142 O dolo acidental, ou seja, aquele que não 

inviabilizaria o negócio, mas que o levaria a ser conduzido de outra maneira, não leva 

à anulação do negócio, mas obriga a parte causadora a arcar com perdas e danos.143 

Assim, mais uma vez, por se tratar de contrato comumente fechado por partes 

experientes, o negócio de fusões e aquisições somente será anulado se a matéria que 

fora viciada constar como essencial à consecução do acordo, bem como se restar 

 
139 Na lição de Orlando Gomes, para a incidência do dolo seriam necessários a reunião de dois 
elementos: um comportamento ilícito de quem objetiva enganar a outra parte – elemento objetivo – e o 
elemento subjetivo que é exatamente o intento de enganar. GOMES, Orlando. Introdução ao Direito 
Civil. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p.421. 
140 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Comentários ao novo Código Civil. Tomo I, 3. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2006, v. 3, p. 115. 
141 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. Volume I: 
Parte Geral. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 352. 
142 Artigo 145 do Código Civil. 
143 Artigo 146 do Código Civil. 
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comprovada a impossibilidade de a parte lesada suspeitar da sua existência – o que 

deve ser um elemento de prova complexa, devido ao grau de diligência que costuma 

ser esperado em negócios dessa natureza. Por fim, verifica-se que, no caso do dolo, 

estar-se diante de uma situação em que uma das partes contratantes age em 

desacordo com as práticas da boa-fé contratual, pois intencionalmente induz a outra 

parte à prática de um ato negocial que não teria incorrido se tivesse disponível todas 

as informações necessárias para a efetiva consecução da sua vontade.  

Conforme foi analisado acima, o vício da vontade pode macular a eficácia do 

negócio jurídico, sendo que o vício do dolo na formação da vontade das partes pode 

resultar na anulação do contrato por ato da parte cuja vontade foi viciada. Nesse 

sentido, constatou-se que o ato de anular o negócio jurídico, nesses casos, é também 

um ato dispositivo da vontade das partes, e que poderia ser exercido ou não por elas, 

e somente assim a anulação do contrato seria constituída. Nesse sentido, os casos 

de anulabilidade diferem dos casos que tornam os negócios nulos, pois essa nulidade 

operaria de pleno direito, podendo ser alegada por qualquer pessoa ou pelo ministério 

público, sendo proferida a nulidade por meio de sentença meramente declaratória. 

Assim, não haveria, a priori, preceito de ordem pública proibindo as partes de 

um contrato de compra e venda de ações ou quotas de uma empresa transigirem 

sobre a possibilidade de renunciarem previamente à anulação por dolo em razão do 

vício de vontade144. Por outro lado, como vimos acima, no dolo há uma ação comissiva 

ou omissiva de uma das partes contratantes para macular a vontade da outra, 

levando-a a fazer um negócio que não faria se tivesse para si as informações 

completas e corretas acerca do negócio. 

Nesse sentido, apesar de disponível o direito de anular o negócio jurídico, a 

cláusula de remédio exclusivo não poderia ser utilizada pela parte praticante do dolo 

em razão do princípio da boa-fé contratual145. Isso porque, a boa-fé contratual, que 

 
144 Em sentido contrário: “José de Oliveira Ascenção rejeita a possibilidade de renúncia abstrata prévia, 
por não ser lícito em relação à invalidade por dolo ou coação, e, em relação ao erro, ser contrário a 
ordem pública alguém renunciar um efeito que ignora.” (SACRAMONE, Marcelo Barbosa; GARCIA, 
Paulo Henrique Ribeiro; FILIPPO, Thiago Baldani Gomes de. Anulabilidade dos negócios jurídicos. In: 
TOLEDO, Armando Sérgio Prado de. (Coord.). Negócio jurídico. São Paulo: Quartier Latin, 2013, p 
223) 
145 Nesse sentido, cabe a lição de Orlando Gomes: “Tem-se como nula toda estipulação destinada a 
exonerar, por antecipação, o devedor da responsabilidade em que incorreria no caso de dolo. 
Compreende-se. Tal pacto atingiria a própria existência de vínculo obrigacional. O devedor que se 
reservasse a faculdade de não cumprir a obrigação por seu próprio arbítrio em verdade não estaria 
obrigado. Eis por que não é apenas nulo o pacto, mas, também a obrigação, não se justificando 
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rege as relações privadas sob as quais se realiza os contratos de fusões e aquisições 

de empresas, não pode ser afastar da prática do contrato em razão da vontade das 

partes, e essa impede que uma das partes contratantes ardilosamente se beneficie 

do erro que incute em um terceiro.  

Na realidade, por conta do próprio ordenamento jurídico, a boa-fé se torna um 

imperativo, de forma que não se poderia concluir que a cláusula de remédio exclusivo 

foi negociada mesmo imaginando o dolo da parte contrária. Pelo contrário, como a 

boa-fé é imperativa, o dolo e o intuito fraudulento não podem ser supostos nem 

premiados. 

Pensar de maneira diferente seria recompensar a má-fé e permitir um aumento 

no nível de suspeita entre as partes contratantes, que deixariam de usar essa espécie 

de cláusula indenizatória por desconfiarem que a outra parte poderia estar lançando 

mão de artifícios embusteiros na prática contratual. Ademais, entendemos que esse 

tipo de disposição apresenta riscos à prática contratual no país, aumentando seus 

custos de transação, pois iria conferir um incentivo perverso para que as partes 

possam mentir uma para as outras. Nesse sentido, invoca-se a lição de Judith Martins-

Costa146: 

 

Explica-se: embora seja incontroversamente lícito às partes em 
contratos empresariais paritários prever limites à obrigação de 
indenizar os danos causados por eventual inadimplemento, a eficácia 
da cláusula de limitação à responsabilidade não alcança os prejuízos 
oriundos do dolo antecedente à formação do vínculo, tanto porque o 
dolo igualmente vicia a vontade das partes no tocante à disposição 
contratual restritiva dos remédios jurídicos disponíveis à parte lesada 
relativamente ao objeto da mentira, como porque a tentativa de afastar 
as sanções jurídicas para a enganação contratual encontra limite nos 
princípios da probidade e boa-fé consagrados pelo art. 422 do 
CC/2002 (LGL\2002\400), norma de ordem pública inderrogável pela 
vontade das partes.  
 

Assim, entendemos que a inserção de previsão expressa ou tácita de que a 

cláusula indenizatória poderia afastar a possibilidade de anulação do contrato pela 

vontade viciada por dolo não seria lícita nem aplicável no ordenamento pátrio.  

 

 
distinções para admitir que, em certos casos, deve ser tido como não-escrito.” GOMES, Orlando. 
Obrigações. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 189. 
146 MARTINS-COSTA, Judith. Os regimes do dolo civil no direto brasileiro: dolo antecedente, vício 
informativo por omissão e por comissão, dolo acidental e dever de indenizar. In: Revista dos Tribunais, 
v. 923/2012, p. 115-143, set. 2012. 
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4.3.1 Do caso Abry Partners V, L.P V F&W Acquisition LLC  

 

No tópico acima, pudemos estudar e concluir pela impossibilidade das partes 

contratantes renunciarem previamente à anulação do negócio jurídico por dolo através 

de uma cláusula de indenização como remédio exclusivo. Todavia, na ausência de 

maiores enfrentamentos a esse respeito na jurisprudência pátria, entende-se como 

proeminente realizar a análise do caso Abry Partners V, L.P. v F&W Aquisition LLC, 

em julgamento proferido pela Corte de Chancelaria do Estado de Delaware, nos 

Estados Unidos da América. 

O caso, tratado como leading case na jurisdição em referência, é ainda mais 

paradigmático quando se constata a relevância desta corte para matérias societárias 

nos Estados Unidos, sendo responsável por estabelecer a jurisprudência que obriga 

as principais empresas desse país e, consequentemente, influencia nos negócios que 

são travados em todo mundo. Nesse sentido, cabe apontar alguns comentários 

tecidos por Black Jr a respeito dessa jurisdição147: 

 

Cerca de um milhão de entidades empresariais possuem em Delaware 
seu domicílio legal. Além disso, embora o número total de sociedades 
organizadas em Delaware seja significativo, mais significativo ainda é 
o fato de que muitas sociedades grandes e importantes são 
constituídas em Delaware. Das sociedades que compõem a lista da 
Fortune 500, mais da metade foram constituídas em Delaware. Não é 
à toa que Delaware se tornou praticamente uma marca para o 
“negócio” de servir como domicílio oficial para as sociedades. Então 
qual é a fonte do prestígio de Delaware – até mesmo sua reputação? 
Por que as empresas escolhem Delaware? Acho que a resposta não 
é por uma razão, mais por uma série delas. Isso inclui a Lei Geral 
Societária de Delaware, uma das leis das sociedades mais avançadas 
e flexíveis no país. Isso inclui os tribunais de Delaware e, em especial, 
o Tribunal de Chancelaria, o altamente respeitado Tribunal Societário 
de Delaware. [...] A jurisprudência, criada ao longo dos anos pelo 
Tribunal de Chancelaria e pelo Supremo Tribunal de Delaware, é a 
prova concreta da expertise da legislação de Delaware. É este corpo 
altamente desenvolvido de jurisprudência, mais do que a lei, que é “A 
Legislação Societária de Delaware.” A existência deste órgão de 
direito tem grande vantagem prática para aqueles decidindo onde se 
constituir. Primeiro, a legislação de Delaware é a moeda comum das 
sociedades. Advogados e juízes de todos os lugares estão 
familiarizados com a legislação e respeitam isso.  
 

 
147 BLACK JR, Lewis S. Porque as sociedades escolhem Delaware. Divisão do Departamento 
Estadual de Sociedades de Delaware, 2007, p. 1-7. 
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Ademais, o estudo do referido caso ganha ainda mais relevância do ponto de 

vista das discussões do tema sob a égide do direito brasileiro pois, a jurisprudência e 

prática societária nos Estados Unidos têm reflexo direto no que é feito nessas matérias 

no Brasil. Nesse sentido, importante o comentário trazido por Mário Engler Pinto 

Júnior, que noticia o que o impacto da importação de modelos contratuais norte-

americanos ocorre em decorrência tanto da grande influência política e econômica 

que esse país exerce no mundo inteiro, quanto também do movimento global dos 

assessores – tanto jurídicos quanto financeiros - que se educam na sua fonte e 

acabam participando dos negócios no Brasil.148 

Abry Partners v. L.P. v F&W Acquisition LLC foi julgado no ano de 2006. O caso 

se originou quando a Abry Partners (“Comprador”), uma sofisticada firma de private 

equity, deu entrada em um processo judicial para requerer a anulação de contrato que 

foi firmado com outra sofisticada firma de private equity, a Providence Equity Partners 

(“Vendedor”), e que tinha como objeto a aquisição de ações da F&W Publications 

(“Companhia”). 

No caso em questão, como costuma ocorrer em contratos de fusões e 

aquisições envolvendo partes complexas, o contrato de compra e venda de ações 

(“CCVA”) delineou cuidadosamente as representações e garantias que estavam 

sendo feitas pela Companhia e pelo Vendedor. Nos termos do CCVA, ficou definido 

que o Comprador estaria se amparando exclusivamente nas declarações e garantias 

prestadas no CCVA, tendo esse declarado expressamente que não estaria se fiando 

em representações e garantias não contidas no próprio CCVA, e que nenhuma 

representação extracontratual havia sido prestada ou seria considerada149. 

 
148 PINTO JUNIOR, Mário Engler. Importação de Modelos Contratuais. In: Valor Econômico, 27 set. 
2013. Disponível em: https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2013/09/27/importacao-de-modelos-
contratuais.ghtml. Acesso em: 7 ago. 2020. 
149 Conforme § 7.8 do CCVA: “[a]cquiror acknowledges and agrees that neither the Company nor the 
Selling Stockholder has made any representation or warranty, expressed or implied, as to the Company 
or any Company Subsidiary or as to the accuracy or completeness of any information regarding the 
Company or any Company Subsidiary furnished or made available to Acquiror and its representatives, 
except as expressly set forth in this Agreement… and neither the Company nor the Selling Stockholder 
shall have or be subject to any liability to Acquiror or any other Person resulting from the distribution to 
Acquiror, or Acquiror’s use of or reliance on, any such information or any information, documents or 
material made available to Acquiror in any ‘data rooms’, ‘virtual data rooms’, management presentations 
or in any other form in expectation of, or in connection with, the transactions contemplated hereby.” 
ABRY PARTNERS V, L.P. V. F&W ACQUISITION LLC, C.A. No. 1756-N (Del. Ch. 2006). Disponível 
em: http://courts.delaware.gov/opinions/download.aspx?ID=72140  Acesso em: 20 mai. 2020, p. 14-15. 
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Ademais, o CCVA apresentava cláusula limitadora de responsabilidade do 

Vendedor em caso de quebras das declarações e garantias prestadas150, fixando um 

teto indenizatório de 20 milhões de dólares, que representava 4% do valor de 

aquisição da Companhia – que girou em torno de 500 milhões de dólares. Ademais, o 

CCVA estabelecia que essa previsão indenizatória seria o remédio exclusivo aplicável 

ao contrato151, sendo vedado ao Comprador pleitear a anulação ou rescisão do 

contrato. 

O caso apresentado pelo Comprador se residia em dois fundamentos (i) que a 

Companhia teria prestado declarações e garantias falsas no âmbito do CCVA; e (ii) 

que o Vendedor teria apresentado um documento apresentando informações falsas a 

respeito da Companhia (“Certificado do Diretor”), por meio do qual teria induzido, de 

modo fraudulento, o Comprador a celebrar o CCVA. 

Após o fechamento do negócio, tendo assumido a direção da Companhia, o 

Comprador verificou que, na realidade, a Companhia passava por graves problemas 

financeiros, que não condiziam com as informações financeiras que haviam lhe sido 

fornecidas quando da celebração do CCVA, o que atestava a inveracidade desses 

documentos. Assim, o Comprador alegou a existência de fraude no negócio, uma vez 

 
150 Veja-se o § 9.1 do CCVA: “the Selling Stockholder agrees that, after the Closing Date, the Acquiror 
and the Company and […] each controlling shareholder of the Acquiror or the Company… shall be 
indemnified and held harmless by the Selling Stockholder from and against, any and all claims, 
demands, suits, actions, causes of actions, losses, costs, damages, liabilities and out-of-pocket 
expenses incurred or paid, including reasonable attorneys’ fees, costs of investigation or settlement, 
other professionals’ and experts’ fees, and court or arbitration costs but specifically excluding 
consequential damages, lost profits, indirect damages, punitive damages and exemplary damages … 
to the extent such Damages … have arisen out of or … have resulted from, in connection with, or by 
virtue of the facts or circumstances (i) which constitute an inaccuracy, misrepresentation, breach of, 
default in, or failure to perform any of the representations, warranties or covenants given or made by 
the Company or the Selling Stockholder in this Agreement […]”. ABRY PARTNERS V, L.P. V. F&W 
ACQUISITION LLC, C.A. No. 1756-N (Del. Ch. 2006). Disponível em:  
http://courts.delaware.gov/opinions/download.aspx?ID=72140  Acesso em: 20 mai. 2020, p. 19. 
151 Nesse sentido, o § 9.9(a) do CCVA: (Exclusive Remedy Provision): “[e]xcept as may be required to 
enforce post-closing covenants hereunder […]. after the Closing Date the indemnification rights in this 
Article IX are and shall be the sole and exclusive remedies of the Acquiror, the Acquiror Indemnified 
Persons, the Selling Stockholder, and the Company with respect to this Agreement and the Sale 
contemplated hereby; provided that this sentence shall not be deemed a waiver by any party of its right 
to seek specific performance or injunctive relief in the case of another party’s failure to comply with the 
covenants made by such other party”. Que deve ser lido em conjunto com o seu § 9.9(b), que 
determinava que: “[t]he provisions of Article IX [Exclusive Remedy, Indemnity Claim and Indemnity 
Fund] were specifically bargained for and reflected in the amounts payable to the Selling Stockholder in 
connection with the Sale pursuant to Article II”. ABRY PARTNERS V, L.P. V. F&W ACQUISITION LLC, 
C.A. No. 1756-N (Del. Ch. 2006). Disponível em:  
http://courts.delaware.gov/opinions/download.aspx?ID=72140  Acesso em: 20 mai. 2020, p. 20. 
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que o CCVA continha uma declaração e garantia, fornecida pela Companhia152, de 

que suas as demonstrações financeiras e livros contábeis estavam razoavelmente 

amparados na realidade e obedeciam às melhores práticas contábeis.153 

Em sua defesa, o Vendedor alegou que a limitação contratual de 

responsabilidade presente no CCVA deveria ser aplicada, e que o pleito apresentado 

pelo Comprador seria limitado à reparação contratualmente fixada em 20 milhões de 

dólares. Ademais, os Vendedores sustentaram que o negócio teria sido realizado por 

partes sofisticadas, e que esse continha a estipulação expressa de que a cláusula de 

remédio exclusivo do CCVA foi especificamente negociada e refletida na definição do 

preço da transação.  

O Comprador, por sua vez, apresentou o argumento que a responsabilidade 

fixada contratualmente não poderia ser aplicada, pois seria inexigível em razão de 

questões de ordem pública. Em sua defesa, o Comprador alega que o Vendedor agiu 

com intuito fraudulento, apresentando declarações que sabiam ser falsas, e que essas 

foram decisivas para a consecução do negócio, pois nunca teria celebrado o CCVA 

caso soubesse da verdadeira situação financeira da Companhia. Admitir-se o 

contrário, segundo o Comprador, seria dar uma carta branca para que o Vendedor 

pudesse mentir e fraudar. 

Na decisão proferida, a Corte de Chancelaria estabeleceu que, sob o manto da 

lei de Delaware, é lícito que as partes sofisticadas de um contrato comercial 

estabeleçam cláusulas limitadoras de responsabilidade em virtude de declarações e 

 
152 Apesar da declaração quanto à higidez das suas demonstrações financeiras ter sido prestada 
exclusivamente pela Companhia, o Certificado do Diretor, apresentado pelo Comprador, continha 
declarações do Vendedor afirmando que (a) as condições relativas à veracidade e à precisão das 
declarações e garantias prestadas pelo Vendedor e pela Companhia para o fechamento do negócio 
haviam sido satisfeitas; (b) que a Companhia e o Vendedor teriam cumprido com todas as obrigações 
que lhes seriam aplicáveis; e (c) que a Companhia não havia sofrido qualquer efeito adverso relevante 
(material adverse effect) desde que essas declarações foram prestadas. ABRY PARTNERS V, L.P. V. 
F&W ACQUISITION LLC, C.A. No. 1756-N (Del. Ch. 2006). Disponível em:  
http://courts.delaware.gov/opinions/download.aspx?ID=72140  Acesso em: 20 mai. 2020, p. 18. 
153 Cláusula 3.6 do CCVA: “The Company Financial Statements: (i) are derived from and reflect, in all 
material respects, the books and records of the Company and the Company Subsidiaries; (ii) fairly 
present in all material respects the financial condition of the Company and the Company Subsidiaries 
at the dates therein indicated and the results of operations for the periods therein specified; and (iii) 
have been prepared in accordance with GAAP applied on a basis consistent with prior periods except, 
with respect to the unaudited Company Financial Statements, for any absence of required footnotes and 
subject to the Company’s customary year-end adjustments.” ABRY PARTNERS V, L.P. V. F&W 
ACQUISITION LLC, C.A. No. 1756-N (Del. Ch. 2006). Disponível em:  
http://courts.delaware.gov/opinions/download.aspx?ID=72140  Acesso em: 20 mai. 2020, p. 18. 
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garantias que não venham a condizer com a realidade, mas desde que essas 

declarações falsas não tenham sido proferidas intencionalmente.  

Em outras palavras, a Corte de Chancelaria entendeu que as partes poderiam 

alocar livremente o risco de eventuais erros factuais ocorrerem negócio, mas desde 

que uma dessas partes não tenha o feito de maneira deliberada a esconder a verdade. 

Assim, entendeu-se que a limitação do direito do vendedor prestar alguma declaração 

que fosse eventualmente falsa estava limitada à impossibilidade de esse estar 

deliberadamente mentindo. No caso de uma mentira intencionalmente contada, o 

vendedor estaria incorrendo em fraude, cuja prática seria vedada em razão de 

preceitos de ordem pública, e que não poderiam ser livremente dispostas pela vontade 

das partes. Assim, a Corte de Chancelaria decidiu pela procedência da ação 

anulatória apresentada pelo Comprador, mas desde que esse comprovasse que o 

Vendedor (i) teria prestado intencionalmente declarações e garantias falsas no CCVA; 

ou (ii) tinha ciência que as declarações e garantias prestadas pela Companhia eram 

falsas.154  

Portanto, da decisão proferida pela Corte de Chancelaria de Delaware, extrai-

se que (i) seria lícito às partes sofisticadas de um contrato de fusões e aquisições 

estabelecerem cláusulas limitativas de direito, tais quais as cláusulas de remédio 

exclusivo; (ii) essas cláusulas poderiam ser utilizadas como limitadoras de 

responsabilidade, evitando a anulação do contrato, desde que sirvam somente para 

 
154 Conforme trecho da decisão proferida: I conclude that Delaware law permits sophisticated 
commercial parties to craft contracts that insulate a seller from a rescission claim for a contractual false 
statement of fact that was not intentionally made. In other words, parties may allocate the risk of factual 
error freely as to any error where the speaking party did not consciously convey an untruth. In that 
context, there is no moral imperative to impinge on the ability of rational parties dealing at arms-length 
to shape their own arrangements, and courts are ill-suited to set a uniform rule that is more efficient than 
the specific outcomes negotiated by particular contracting parties to deal with the myriad situations they 
face. But the contractual freedom to immunize a seller from liability for a false contractual statement of 
fact ends there. The public policy against fraud is a strong and venerable one that is largely founded on 
the societal consensus that lying is wrong. Not only that, it is difficult to identify an economically-sound 
rationale for permitting a seller to deny the remedy of rescission to a buyer when the seller is proven to 
have induced the contract’s formation or closing by lying about a contractually-represented fact. For 
these reasons, when a seller intentionally misrepresents a fact embodied in a contract — that is, when 
a seller lies — public policy will not permit a contractual provision to limit the remedy of the buyer to a 
capped damage claim. Rather, the buyer is free to press a claim for rescission or for full compensatory 
damages. By this balance, I attempt to give fair and efficient recognition to the competing public policies 
served by contractual freedom and by the law of fraud. Implementing this balance, I dismiss the Buyer’s 
claims except insofar as it can prove that the Seller intentionally misrepresented a fact within the Stock 
Purchase Agreement or knew that the Company had misrepresented such a fact. In either situation, the 
Seller would have been responsible for the injury suffered by the Buyer in reliance upon a lie. ABRY 
PARTNERS V, L.P. V. F&W ACQUISITION LLC, C.A. No. 1756-N (Del. Ch. 2006). Disponível em:  
http://courts.delaware.gov/opinions/download.aspx?ID=72140  Acesso em: 20 mai. 2020, p. 42-44. 
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reparar eventual imprecisão contratual que tenha afetado a vontade das partes, mas 

que não tenha sido intencionalmente prestada por essas; e (iii) a parte que age com 

intuito fraudulento, prestando informações que sabe serem falsas, não pode se 

socorrer da indenização como remédio exclusivo, uma vez que isso afetaria preceitos 

de ordem pública fixadas pelo estado.  

Para o que nos interessa aqui, e fazendo um paralelo com o direito brasileiro, 

verifica-se que a Corte de Chancelaria de Delaware fixou o entendimento que as 

cláusulas de remédio exclusivo não poderiam ser utilizadas para afastar eventuais 

anulações do contrato em virtude do dolo. Nessa espécie, por estar presente o intuito 

fraudulento, que atenta contra a ordem pública, não seria lícito permitir que uma parte 

se beneficiasse da cláusula contratual limitando sua responsabilidade. Assim, 

analisado o precedente proferido em jurisdição estrangeira, é possível imaginar o 

comportamento dos operadores do direito no Brasil quando se depararem a uma 

semelhante, sobretudo porque a aplicação do leading case em questão seria um norte 

para as discussões entre os operadores do direito no campo das fusões e aquisições 

no Brasil, que costumam se inspirar no direito societário norte-americano.  

 

4.4 Da elaboração de modelos contratuais aptos a explicitar os motivos 

ensejadores do negócio 

 

Como foi visto ao longo desse trabalho, a anulação do negócio por dolo 

pressupõe que a declaração enganosa incida sobre a causa que deu ensejo ao 

contrato. Nesse sentido, o art. 146 do Código Civil é expresso ao determinar que o 

dolo acidental, que não é capaz de atingir o objeto principal do negócio, não é apto a 

anulá-lo, dando azo somente à necessidade de reparação por perdas e danos à 

vítima. 

Assim, considerando as conclusões expostas no trabalho, de que não seria 

possível afastar a anulação do contrato pelo vício do dolo, é necessário que as partes 

contratantes se utilizem de outras ferramentas para conferir maior segurança e 

estabilidade à relação contratual e à manutenção do negócio.  

Para conferir maior segurança ao negócio, é necessário que as partes 

contratantes sejam cuidadosas ao expor quais são os seus motivos e objetos 

essenciais, aqueles sem os quais o negócio não teria sido realizado. Isso porque, em 
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um negócio de compra e venda de empresas, são diversas as premissas que as partes 

podem se utilizar para optar a fazer ou deixar de fazer um determinado negócio, de 

forma que seria difícil estabelecer uma regra geral e abstrata a incidir em todos os 

negócios dessa natureza. 

Nesse contexto, recomenda-se que, quando da exposição das premissas 

contratuais por meio de “considerandos”, as partes contratantes explicitem os motivos 

que ensejaram a realização do negócio. Nesse ponto, as partes devem informar quais 

são os elementos que foram considerados para a contratação, e porque foi realizada 

da maneira e forma que ela se materializou. Esse exercício é relevante pois explicita 

os elementos formadores da vontade, deixando claro ao terceiro – seja ele juiz ou 

árbitro – os verdadeiros motivos pelos quais o negócio foi feito da maneira como ele 

foi, de modo que esse possa julgar se é um caso para a anulação do negócio ou não. 

Ademais, a anulação do negócio por dolo usualmente é buscada pela vítima de 

uma quebra de declarações e garantias contratuais. As declarações e garantias são 

um mecanismo comumente utilizadas no contrato de fusões e aquisições. Por meio 

dessas, as partes contratantes emitem diversas afirmações, de forma a assegurar e 

informar umas às outras de um determinado dado ou fato, usualmente sobre aspectos 

operacionais, financeiros, fiscais e jurídicos relativos ao ativo adquirido e às próprias 

partes. 

Assim, é importante que as partes estabeleçam no contrato aquelas que são 

as declarações e garantias essenciais para a sua consecução, ou seja, quais são as 

declarações e garantia que, caso não venham a ser verdadeiras, poderiam ensejar na 

sua anulação. 

Por fim, o contrato também deve apresentar as declarações e garantias que 

não são essenciais para a sua manutenção caso essas não venham a refletir à 

realidade. Nesse caso, observado o dolo, se repararia a vítima com o pagamento de 

perdas e danos, conforme estabelecido pelo artigo 146 do Código Civil. Importante 

ressaltar que a indenização não poderia ser limitada pela cláusula indenizatória 

mesmo em caso de dolo acidental. Ao que pese não dar ensejo à anulação do 

negócio, o dolo acidental não afasta o dever de indenização integral, de forma que 

não seria lícito limitar a responsabilidade civil da parte que atual dolosamente para 

enganar a outra com base em uma disposição pactuada pressupondo a boa-fé. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Este trabalho buscou estudar as cláusulas indenizatórias utilizadas como 

remédios exclusivos em contratos de M&A, e seus efeitos frente a legislação 

brasileira. Ao longo desse estudo, foi possível analisar que essas cláusulas se inserem 

no âmbito da reparação pela responsabilidade civil contratual, mas também podem 

afetar a eficácia do negócio jurídico e a possibilidade de anulá-lo, por conta dos vícios 

da vontade maculada por dolo. 

No âmbito da responsabilidade civil, investigou-se a possibilidade de se utilizar 

cláusulas limitativas ou restritivas ao dever de indenizar. Dessa análise, foi constatado 

que seria lícito às partes contratantes aventarem esse tipo de cláusula, todavia, essas 

ainda estariam restringidas por certos preceitos maiores de direito; tais quais a ordem 

pública, a boa-fé contratual e a função social do contrato. 

Nesse sentido, ao se estudar as cláusulas indenizatórias como remédio 

exclusivo em contratos de M&A sob a perspectiva da responsabilidade civil, foi 

estabelecido que o uso dessas cláusulas seria encarado no âmbito das cláusulas 

limitativas ao dever de indenizar e, portanto, lícitas sob o ponto de vista da legislação 

nacional. Por outro, ficou também evidenciado que esse tipo de cláusula deve ser lido 

com restrições, pois tratam-se de limitadoras de direitos, não podendo se falar em 

limitação ao dever de indenizar em certos cenários, quando uma das partes 

contratantes, por exemplo, deixa de cumprir a obrigação contratualmente prevista de 

maneira dolosa ou com culpa grave. Isso porque, o comportamento doloso, de má-fé 

e irresponsável seria refutado pelo tecido que fundamenta o ordenamento jurídico 

pátrio. 

Adiante, passou-se ao próximo ponto de estudo do trabalho; saber se as 

cláusulas de remédio exclusivo poderiam ser utilizadas para afastar a anulação do 

contrato por dolo. Para isso, constatou-se que a vontade é um elemento essencial na 

formação do negócio jurídico e no cumprimento das suas finalidades. Isso porque, é 

por meio da união da vontade das partes que essas passasam a dispor ou constituir 

direitos e obrigações entre si, formando aquilo que pode ser chamado de contrato.  

Todavia, também foi possível verificar que o ordenamento jurídico não confere 

uma carta branca às partes quando do exercício da autonomia das suas vontades, 

sendo o exercício dessa limitado por preceitos de ordem pública, pela função social a 
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que se submetem as partes contratantes e, sobretudo, pela boa-fé contratual – 

princípio maior a reger as relações contratuais sob a perspectiva da legislação 

nacional. 

Foram, ainda, dissecados os elementos que constituem os negócios jurídicos, 

a fim de se constatar até que ponto a autonomia privada poderia influenciar no âmbito 

da existência, validade e eficácia desses negócios. Com base no que foi visto, 

constatou-se que a vontade é um elemento essencial para a configuração dos próprios 

negócios, e que essa deve ser proferida de boa-fé para configurar a eficácia esperada 

aos contratos. 

Com base no que foi analisado, constatou-se que certos vícios no negócio 

jurídico podem configurar a sua nulidade ou levar à sua anulação. No caso das 

nulidades, elas seriam insanáveis, não cabendo às partes dispor sobre elas, pois seus 

efeitos se aplicam de pleno direito. Em relação ao campo da anulabilidade, haveria 

um espaço para a disposição das partes contratantes, uma vez que o seu exercício 

não é cogente, sendo passíveis de reparação e convalidação. 

Assim, chegou-se à conclusão de que, a priori, não haveria um preceito de 

ordem pública vedando às partes contratantes o direito de renunciar previamente ao 

direito de anulação pelo vício de vontade constituídos com base no dolo. Todavia, ao 

analisar esse vício, constatou-se que o dolo seria resultante de uma ação ou omissão 

praticada por uma parte contratante de má-fé, como forma de induzir a outra a uma 

falsa percepção da verdade, e quando essa falsa percepção atinge elemento 

essencial ao que objetiva no negócio, esse pode ser anulado. 

Na falta de julgados relevantes sobre a temática pelo judiciário nacional, foi 

analisado julgado estrangeiro, firmado pela Corte de Chancelaria de Delaware. Com 

base no estudo do caso Abry Partners V, LP v F&W Acquisition LLC, foi possível 

constar o posicionamento da referida corte no sentido de vedar o comportamento 

fraudulento pelas partes contratantes. Com essa premissa, a Corte de Chancelaria de 

Delaware determinou que a cláusula indenizatória de remédio exclusivo não pode ser 

aplicada como renúncia prévia quando uma das partes contratantes prestasse 

informações no contrato que sabiam ser falsas. Esse tipo de comportamento seria 

vedado em razão de preceitos de ordem pública, que afastam a atuação fraudulenta 

das partes contratantes.  
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O contexto exposto pelo julgado estrangeiro é ainda mais relevante quando ele 

é analisado sob a perspectiva dos negócios de fusões e aquisições. Como costumam 

ser praticados por partes sofisticadas e bem assessoradas, esse tipo de contrato 

costuma ser bem estudado antes da sua consecução, e prevê uma alocação de riscos, 

que importa na sua precificação.  

Assim, foi verificada a possibilidade de as cláusulas de remédio exclusivo 

serem utilizadas como renúncia prévia ao direito de anular o negócio jurídico em razão 

de eventual dolo incidido por uma das partes contratantes. Como a utilização desse 

tipo de cláusula é caracterizado como renúncia, esse deve ser interpretado 

estritamente. Nesse sentido, não se averiguou a licitude da cláusula de remédio 

exclusivo ser utilizada para afastar a possibilidade de anulação do negócio jurídico por 

conta da atuação ou omissão dolosa de uma das partes quando da formação de 

vontade para o fechamento do negócio. Isso porque, a atuação dolosa, assim como a 

fraudulenta, é vedada pelo princípio da boa-fé contratual. Permitir que uma parte se 

utilize do dolo para interferir na vontade das outras partes contratantes seria estatuir 

o direito de mentir e agir de má-fé, o que não pode ser tolerado frente à legislação 

pátria. 

Por fim, como forma de evitar a anulação do negócio jurídico por conta do dolo 

de umas partes contratantes, sugeriu-se que o redator do contrato de fusões e 

aquisições utilize-se das ferramentas que lhe são disponíveis para estabelecer os 

pontos que são essenciais na formação da vontade das partes. Assim, dentro de um 

emaranhado de obrigações, declarações e considerandos que constituem o contrato 

de M&A, é necessário poder detectar quais são os elementos sem os quais o negócio 

não seria fechado, de forma a deixar claro que a ausência de um desses poderia levar 

à anulação do negócio. 

Portanto, no presente trabalho foi possível concluir que: (i) as cláusulas de 

remédio exclusivo são uma espécie de cláusula limitadora do dever de indenizar; (ii) 

é lícita a utilização nos contratos firmados no Brasil de cláusulas de indenização como 

remédio exclusivo, aptos a limitar ou restringir a responsabilização das partes 

contratantes frente a eventuais danos sofridos pela outra; (iii) essas cláusulas são 

utilizadas como meio de alocar riscos nos contratos, sendo pactuadas para conferir 

maior previsibilidade a respeito do negócio às partes contratantes; (iv) a utilização 

dessas cláusulas podem, dentro de determinados limites, limitar ou suprimir deveres 
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de indenizar por responsabilidade contratual, extracontratual e até eventuais 

obrigações de fazer pactuadas entre as partes; (v) a despeito da autonomia privada 

das partes para contratar, essas cláusulas não podem ser utilizadas para limitar a 

responsabilidade civil de agente que atua com dolo ou culpa grave em razão da 

necessidade de se observa a boa-fé no cumprimento dos contratos; (vi) também em 

razão da indisponibilidade do princípio da boa-fé na prática contratual nacional, essas 

cláusulas não seriam aptas a afastar a possibilidade de anulação do contrato em razão 

da atuação dolosa; e (vii) para garantir maior previsibilidade de quais seriam os pontos 

fulcrais para a realização do negócio, as partes devem explicitar no contrato os 

motivos e pontos que são essenciais para o seu fechamento, sem os quais não o 

teriam realizado. 
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