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RESUMO 

 

A presente dissertação de mestrado tem por objetivo investigar a validade e a eficácia 

das cláusulas pró-sandbagging e anti-sandbagging em contrato de compra e venda de 

participação societária regido pelo ordenamento jurídico brasileiro, bem como examinar os 

vários tipos de cláusulas dessa natureza.  Também faz parte do escopo investigar se o direito de 

indenização do adquirente é resguardado ou extinto no silêncio do contrato caso o adquirente 

confirme a aquisição embora ciente, previamente à assinatura do contrato ou ao fechamento da 

aquisição, de falsidade de declaração e garantia prestada pelo vendedor e se há resultados 

distintos a depender do momento no qual o adquirente toma conhecimento da referida falsidade.  

Busca-se esclarecer também se é lícito o exercício do direito subjetivo do adquirente à 

indenização embora tenha previamente tomado conhecimento da falsidade, ou se haveria, em 

alguma hipótese, ilicitude no exercício do referido direito subjetivo in concreto à luz do art. 187 

do Código Civil, não obstante a validade da cláusula.  O trabalho examina as razões e incentivos 

para as partes contratarem as cláusulas pró-sandbagging e anti-sandbagging, de que forma o 

“sandbagging” interage com o aparato normativo brasileiro, sobretudo a boa-fé objetiva e os 

standards de comportamento dela decorrentes.  Este trabalho analisa três casos para, a partir 

deles, estabelecer mais claramente distinções e critérios a serem adotados para avaliar a 

regularidade dos atos e das cláusulas, se houver.  Por fim, este trabalho tem por objetivo 

identificar quais riscos serão enfrentados pelas partes nas operações de compra e venda de 

participação societária e recomendar cautelas que estas – e os seus assessores jurídicos – devem 

tomar para ter os seus interesses resguardados.  São examinados exemplos de cláusulas pró-

sandbagging e anti-sandbagging, incluindo dispositivos que versem sobre o conhecimento e 

seus efeitos, no direito brasileiro e comparado, com ênfase nos modelos norte-americanos.  

 

Palavras-chave: 

 

“Sandbagging”, boa-fé objetiva, dever de informar, declarações e garantias, cláusula pró-

sandbagging, cláusula anti-sandbagging, contrato de compra e venda de participações 

societárias.  



 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to investigate the validity and enforcement of pro-sandbagging and anti-

sandbagging clauses in a stock purchase agreement governed by Brazilian law, as well as to 

examine the several existing clauses of this nature. It is also part of the scope to examine 

whether the buyer’s indemnification right is preserved or extinguished in case the agreement is 

silent concerning sandbagging and the buyer confirms the acquisition although aware, prior to 

signing the agreement or closing the acquisition, of false representations and warranties 

provided by the seller as well as to determine if there are different conclusions depending on 

the moment the buyer becomes aware of the false representations and warranties. It also seeks 

to clarify whether the exercise of the buyer’s right to indemnification is valid and enforceable, 

although he or she has previously learned of the false information, or whether there would be, 

in any case, violation of law in the exercise of said right under Article 187 of the Brazilian Civil 

Code, notwithstanding the validity of the clause. I also analyze the reasons and incentives for 

the parties to agree to pro-sandbagging and anti-sandbagging clauses, in which way 

“sandbagging” interacts with Brazilian law and regulation, especially objective good faith and 

the standards of behavior derived therefrom. This study analyzes three cases to establish more 

clearly the distinctions and criteria to be adopted to assess the validity of the acts and clauses, 

if any. Finally, this work aims to identify which risks will be faced by the parties in mergers 

and acquisitions transactions involving purchase and sale of stock and recommend precautions 

that said parties – and their legal advisors – should take to have their interests protected. 

Examples of pro-sandbagging and anti-sandbagging clauses are examined, including provisions 

that deal with knowledge and its effects, on national and international grounds, focused on 

North American models. 

 

Keywords: “Sandbagging”, objective good faith, duty to inform, representations and 

warranties, pro-sandbagging clause, anti-sandbagging clause, stock purchase agreement, share 

purchase agreement.  
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I. INTRODUÇÃO 

 

Duas empresas negociam a compra e venda da totalidade da participação societária de 

uma sociedade anônima de titularidade de uma delas, a Companhia LFT.  A análise do negócio 

jurídico pelo adquirente basear-se-á nas informações fornecidas pelo alienante e por outras 

informações que sejam obtidas ou produzidas de forma independente pelo adquirente no 

período prévio ao fechamento do negócio.  Tal investigação, denominada auditoria ou “due 

diligence” na linguagem de mercado, busca identificar passivos e aspectos negativos 

envolvendo a sociedade-alvo, sobretudo qual a sua relevância e extensão. 

 

As partes do negócio acima referido optam por dividi-lo em duas etapas: inicialmente, 

há a celebração ou assinatura do contrato de compra e venda (fase denominada “signing” em 

locais com outras tradições jurídicas), porém sem pagamento de preço ou entrega de ações, e, 

em momento posterior, há a execução do contrato ou o “fechamento” do negócio (cuja 

nomenclatura em língua inglesa é “closing”), quando haverá o adimplemento da obrigação 

principal de pagamento do preço e de entrega das ações de emissão da Companhia LFT 

mediante a assinatura do termo de transferência de ações no livro societário1.  Essa dinâmica é 

detalhadamente regulada no contrato de compra e venda de ações, pelo qual o alienante das 

ações da Companhia LFT presta “declarações e garantias” (adiante descritas) a respeito da 

situação patrimonial da Companhia LFT, inclusive, neste caso hipotético, que a companhia não 

possui dívida bancária, e declara e garante que tal circunstância é verdadeira, precisa e correta 

na data de celebração do contrato e tal declaração prosseguirá verdadeira, precisa e correta na 

data do fechamento. 

 

 
1 Cumpre esclarecer que é comum nas operações de compra e venda de participações societárias o chamado 
“fechamento diferido” do negócio jurídico, conforme retratado na negociação fictícia de compra das ações da 
Companhia LFT, que fica sujeita ao implemento de determinadas condições acordadas no contrato de compra e 
venda.  Assim, o negócio é concluído na sua celebração ou pactuação, ou seja, mediante a assinatura do contrato 
(“signing”, na terminologia de mercado), ao passo que “fechar o negócio é a designação que se dá para o 
adimplemento da obrigação principal de pagamento do preço e efetiva transferência do domínio das ações ou 
quotas, conforme aplicável, eventos que ocorrem na denominada “data do fechamento” (“closing” ou “closing 
date”, na terminologia de mercado).  Em outras palavras: “[p]or cierre o closing entiendo la materialización o 
consumación de una transacción, que suele implicar el traspaso de la propriedad y el pago”, conforme RECART 
APFELBECK, Joaquín. Sobre el conocimiento del comprador, antes de la firma del contrato o del cierre, de la 
falsedad de las declaraciones y garantías. Revista Chilena de Derecho, vol. 47, n. 2, pp. 565-588, 2020, p. 566.  
Embora essa separação entre celebração e fechamento gere complexidade e esteja sujeita a questionamentos do 
ponto de vista jurídico, é muito comum nas operações de compra e venda de participações societárias e algumas 
vezes é obrigatória, por exemplo quando o negócio está sujeito à aprovação prévia pela autoridade de defesa da 
concorrência ou de outro órgão regulador. 
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No período entre celebração do contrato e fechamento desta operação, o alienante 

fornece documentos e responde perguntas, em cumprimento ao previsto no contrato, para 

permitir ao adquirente realizar a sua auditoria legal, contábil e financeira na Companhia LFT.  

Ressalte-se que a referida auditoria, em operações dessa natureza, poderá ser realizada 

anteriormente à celebração do contrato, ou ocorrer em duas etapas, ou seja, uma auditoria 

preliminar, antes da celebração do contrato, e outra auditoria confirmatória, entre celebração e 

fechamento, ou, ainda, poderá ser realizada em fase única apenas após a celebração do 

contrato2.  O adquirente das ações da Companhia LFT descobre, no curso de sua auditoria 

prévia ao fechamento, que, na verdade, existe uma dívida bancária da sociedade-alvo, 

informação que representa desconformidade3 de garantia prestada pelo vendedor no contrato.  

Ainda assim, as partes fecham o negócio.  Nesse caso, o adquirente mantém o direito de exigir 

indenização do vendedor após o fechamento pelas perdas sofridas em relação à violação da 

referida garantia?  Há diferença na resposta se a dívida é de valor inexpressivo relativamente 

ao valor da operação ou se em montante significativo?  Faz diferença a forma pela qual o 

adquirente tomou conhecimento da desconformidade da declaração e garantia, isto é, se foi com 

base em informação fornecida pelo próprio vendedor ou se tal informação foi obtida ou 

produzida pelo comprador?  E se ambos sabiam da desconformidade?  Acrescente-se a essa 

situação a circunstância de as partes terem estabelecido no contrato de compra e venda que as 

declarações e garantias continuam vinculantes após o fechamento independentemente de 

qualquer descoberta prévia pelo adquirente a respeito de alguma falsidade de declaração e 

garantia prestada pelo vendedor – isto é, uma cláusula “pró-sandbagging”: o direito do 

adquirente estará legitimamente preservado?  Por outro lado, e se o contrato previsse cláusula 

segundo a qual o vendedor não será responsável por perdas e danos decorrentes de violação de 

declaração e garantia na medida em que os fatos que embasarem o pleito de indenização sejam 

de qualquer forma conhecidos pelo comprador anteriormente ao fechamento da operação (ou 

seja, uma cláusula “anti-sandbagging”)?  Por fim, o comprador deveria revelar a sua descoberta 

ao vendedor? 

 

 
2 Nesta dissertação, para a análise do “sandbagging” e das cláusulas que regulam os efeitos do conhecimento 
prévio da falsidade de declaração e garantia, privilegiaremos operações que prevejam a realização do negócio 
jurídico em duas etapas, i. e., primeiramente, a assinatura do contrato de compra e venda de participação societária 
e, posteriormente, o fechamento. 
3 Nesta dissertação, embora o termo não seja perfeito, referir-se-á a desconformidade como gênero que engloba 
declarações falsas, incorretas ou imprecisas.  Além disso, falsidade de declaração e garantia será tratada como 
sinônimo de violação de declaração e garantia, isto é, ambas significam que foi identificada desconformidade 
relativa à declaração e garantia prestada em favor do adquirente na data de referência de tal declaração e garantia, 
e. g. a data de assinatura do contrato ou a data do fechamento do negócio. 
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Para responder os questionamentos acima é necessário analisar o comportamento das 

partes tanto na conclusão do contrato, como em sua execução, a redação de cada cláusula pró-

sandbagging ou anti-sandbagging adotada, se houver, e o contexto ou o momento no qual a 

cláusula foi incluída no contrato ou no termo de fechamento.  Trata-se da análise da validade e 

eficácia do denominado “sandbagging” e das cláusulas que regulam os efeitos do conhecimento 

prévio pela compradora de desconformidade de declaração e garantia, incluindo a averiguação 

da regularidade do exercício do direito subjetivo de pleitear ressarcimento pela adquirente após 

o fechamento do negócio, investigação que consiste no principal objetivo desta dissertação. 

 

Uma das cláusulas objeto de maior negociação nos contratos de compra e venda de 

participação societária é a de “declarações e garantias” 4 , acima referida, inspirada na 

denominada representations and warranties clause dos modelos contratuais dos Estados 

Unidos5.  Por meio das declarações ou representações e garantias, combinadas com a cláusula 

de indenização por sua violação, o alienante da sociedade-alvo faz afirmações a respeito da 

organização empresarial alienada 6  (incluindo suas operações, bens, contratos, direitos e 

obrigações) com o fim de instituir direito em favor do adquirente para que este seja ressarcido 

dos prejuízos experimentados após o fechamento caso as declarações venham a se revelar 

falsas, constituindo verdadeira obrigação de garantia em favor da contraparte a ser cumprida 

independentemente de culpa ou dolo.  

 

As partes poderão regular em contrato os efeitos decorrentes do conhecimento, pela 

adquirente, anteriormente à conclusão ou ao fechamento do negócio, de qualquer falsidade de 

declaração e garantia prestada pela vendedora no direito de indenização da adquirente e nos 

demais remédios em favor dela aplicáveis: se o objetivo da regulação contratual for, por 

qualquer forma, preservar o direito da adquirente de fechar o negócio e, posteriormente, adotar 

as medidas necessárias perante a vendedora, trata-se de cláusula “pro-sandbagging”7 (também 

 
4  Adiante faremos distinção detalhada a respeito das “declarações” e das “garantias”, assim como das 
“representations” e “warranties” (vide item 2.2 infra).  Em que pese a referida distinção, no presente trabalho, 
optou-se por adotar a expressão “declarações e garantias”, por ser a mais comum na prática jurídica brasileira, ou 
apenas “garantia”, porém sem desconsiderar o significado individual das declarações e das garantias ou o das 
representations e das warranties. 
5 Vide item 2.2. infra. 
6 Ressaltamos que o negócio pode envolver participação societária representativa de qualquer percentual do capital 
social da sociedade-alvo, que poderá ser controladora, relevante ou minoritária. 
7 Neste trabalho utilizaremos o termo “pró-sandbagging”. 
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designada “anti-anti-sandbagging”, “knowledge savings” ou “benefit of the bargain clause”8); 

já se o objetivo for reduzir ou extinguir o referido direito ou os remédios da adquirente, tratar-

se-á da cláusula “anti-sandbagging”.  Esta dissertação demonstrará que não existe uma única 

cláusula pró-sandbagging ou uma única cláusula anti-sandbagging, pois há diversas formas de 

abordar a questão em contrato, reforçando ou afastando os direitos das partes como resultado 

do conhecimento prévio pelo comprador da falsidade de determinada declaração e garantia.9 

 

Há também diversas formas por meio das quais poderá ocorrer a descoberta sobre a 

falsidade da declaração e garantia pelo comprador ou a descoberta de informação que dê 

indícios de que haja falsidade, descoberta essa que poderá acontecer em momentos distintos em 

cada negócio.  O cenário paradigmático é a descoberta entre celebração e fechamento do 

negócio jurídico10 (notadamente nas hipóteses em que a realização do negócio está dividida em 

duas etapas) e, nesse caso, haverá situações em que o adquirente fechará o negócio, com a 

tradição da participação societária e o pagamento do preço, sem apresentar ressalva ao vendedor 

ou discutir alterações na contratação relativas à referida descoberta, seja no preço ou em outras 

condições contratuais.  Em momento posterior ao fechamento, o adquirente poderá se dedicar 

a confirmar a extensão da violação da garantia em questão e apresentar ao vendedor pedido de 

indenização pelas perdas advindas da referida violação, se houver11.  Estará caracterizado, 

assim, o denominado “sandbagging”12.   

 

Conforme leciona a literatura estrangeira, o “sandbagging ocorre quando o comprador 

de uma sociedade apresenta uma demanda contra o vendedor após o negócio jurídico ter sido 

 
8 WEST, Glenn D.; SHAH, Kim M. “Debunking the Myth of the Sandbagging Buyer: When Sellers Ask Buyers 
to Agree to Anti-Sandbagging Clauses, Who Is Sandbagging Whom?” The M&A Lawyer, v. 11, n. 1, New York: 
West Legalworks, p. 1-9, Jan. 2007, p. 6.  
9 Este trabalho abordará apenas as declarações que se revelem falsas e, portanto, não abordará os desdobramentos 
da declaração incompleta, hipótese distinta da falsidade.  Também não abordaremos as implicações da ressalva 
que venha a ser feita pela vendedora de que está apresentando tão somente as informações que detém e obteve até 
o limite dos gastos por ela incorridos. 
10 Cumpre ressaltar que não necessariamente o conhecimento da falsidade é adquirido na auditoria, pois poderá 
resultar de informação obtida com terceiros. 
11 O adquirente poderá, ainda, formular outros pedidos com fundamento na lei ou no contrato, como a resolução 
contratual com pagamento de perdas e danos e/ou incidência da cláusula penal, se houver.  No entanto, a resolução 
contratual não compõe o escopo da análise desta dissertação. 
12 “No mundo das fusões e aquisições (M&A), sandbagging é a possibilidade de o adquirente de participação 
societária exigir os remédios que lhe são atribuídos pelo contrato ou pela lei, em virtude da existência de um 
passivo ou outro defeito da sociedade-alvo anterior à aquisição, do qual já tinha conhecimento antes de adquiri-
la”. GREZZANA, Giacomo Luiz Maria Oliveira. Cláusula de Irrelevância da Ciência Prévia do Adquirente sobre 
Contingências da Sociedade-alvo em Alienações de Participação Societária (Cláusula de Irrelevância da Ciência 
Prévia – “Sandbagging Provisions”). In: Revista de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários, n. 11. São 
Paulo: Almedina, p. 105-132, 2020, p. 105. 
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fechado em razão de violação de uma declaração que o comprador tinha conhecimento antes 

do fechamento”13 .  Em outras palavras, há sandbagging quando se verifica que, embora 

previamente conhecedor de falsidade da declaração e garantia prestada, o adquirente fecha o 

negócio e depois apresenta pedido de indenização contra o vendedor14.  O conhecimento da 

falsidade pode ser anterior até mesmo à celebração do contrato, situação que possui contornos 

distintos pois, em tal momento, sequer há declarações e garantias prestadas pelo vendedor, as 

quais estarão em fase de preparação e negociação entre as partes e tal circunstância poderá 

influir na eficácia da cláusula pró-sandbagging que seja posteriormente celebrada e na 

legitimidade do pleito indenizatório subsequente ao fechamento por parte do adquirente, ainda 

que não haja a inserção de cláusula pró-sandbagging, sobretudo pois haverá oportunidade para 

a violação da boa-fé objetiva nessas circunstâncias caso apenas a adquirente saiba da falsidade.  

A propósito, a boa-fé objetiva, sobre a qual muito se discutirá nesta dissertação, é um princípio 

que tem como premissa que as partes, ao celebrarem um contrato, estão obrigadas a agir 

conforme os padrões de ética, honestidade e transparência, ou seja, é um standard de 

comportamento15.  Ambas as partes devem ser leais, sem abusar da confiança da outra parte. 

 

 
13 PANHARD, Maxime. When Contractual Good Faith Meets a Controversial M&A Issue: The Sandbagging 
Practice in International Arbitration. In: International Lawyer, Vol. 51, Num. 1, 2018, pp. 69-86, p. 69, tradução 
nossa. 
14  O mesmo conceito pode ser extraído do seguinte trecho de literatura jurídica norte-americana, a qual 
transcrevemos no idioma original: “[i]n the M&A world, a buyer ‘sandbags’ a seller when, knowing the seller has 
materially breached a warranty, it closes the deal and then asserts a post-closing claim” (WHITEHEAD, Charles 
K., “Sandbagging: Default Rules and Acquisition Agreements”. Delaware Journal of Corporate Law, v. 36, p. 
1081-1115, 2011, p. 1 [Abstract]).  Cumpre notar que também poderá haver o sandbagging por parte do alienante 
relativamente às declarações e garantias prestadas pelo adquirente, se houver; contudo, essa hipótese não será 
analisada nesta dissertação. 
15 Cumpre ressaltar que a boa-fé objetiva é de difícil definição e a sua aplicação ou verificação está sujeita às 
circunstâncias de celebração e execução de cada contrato.  O trecho a seguir da obra de Judith Martins-Costa 
explica tal dificuldade: “[c]onquanto não se possa definir um conceito, os juristas chegam ao seu conteúdo pela 
análise de diferentes situações nas quais os Tribunais encontram a razão de decidir (ou uma delas) na violação a 
esse standard comportamental. Trata-se de uma listagem extremamente heterogênea de situações, sendo 
dificultoso recortar de modo preciso o que tais situações têm em comum, razão pela qual é imprescindível um 
exame casuístico – como primeira aproximação – e um approach funcional. 
(...) 
Por mais que seja manifesto um significado genérico do sintagma boa-fé – por todos compreensível, mas de pouco 
auxílio, justamente por conta da elevada genericidade – especificar o conteúdo de um comportamento pautado por 
esse modelo jurídico nos variados casos concretos é tarefa de difícil realização. O conteúdo específico da boa-fé, 
em cada caso, está indissoluvelmente ligado às circunstâncias, aos ‘fatores vitais’ determinantes do contexto da 
sua aplicação. Por isso é impossível apresentar uma definição apriorista e bem-acabada do que seja a boa-fé 
objetiva”. MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-Fé no Direito Privado: critérios para a sua aplicação. 2ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2018, pp. 42-43.  No mesmo sentido, António Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, na introdução 
de sua conhecida obra sobre boa-fé, afirma que a boa-fé não se opera como um conceito comum e que “em vão se 
procuraria, nas páginas que seguem, uma definição lapidar do instituto: evitadas, em geral, pela metodologia 
jurídica, tentativas desse género seriam inaptas face ao alcance e riqueza reais da noção”. MENEZES CORDEIRO, 
António Manuel da Rocha. Da Boa Fé no Direito Civil. Coimbra: Almedina, 2013, pp. 17-18. 
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Poderá também ocorrer em uma compra e venda de ações a hipótese na qual o 

adquirente da participação societária é o acionista controlador da sociedade-alvo e, portanto, 

detentor de quantidade significativa de informações sobre a referida empresa, muito 

provavelmente em proporção superior ao vendedor, sócio minoritário, o que tornaria a disputa 

sobre violação de declarações e garantias mais controversa.  O controlador teria maior 

possibilidade de conhecer e mais instrumentos para tomar conhecimento de informações sobre 

a sociedade-alvo que possam ser confrontadas com as declarações e garantias prestadas pelo 

vendedor, de forma que caberia questionar, nesse caso, sobre quem deve recair o risco da 

falsidade da informação.  O comprador poderá, ainda, ser ou ter sido executivo ou empregado 

da sociedade-alvo, tornando-o conhecedor de diversas informações sobre a referida empresa, o 

que geraria maior complexidade na discussão sobre o conhecimento prévio da falsidade de 

qualquer declaração e garantia prestada, notadamente se o indivíduo sabia ou deveria saber da 

incorreção em questão.  Nesses casos, é imperioso ter cautela para a adoção do regime de 

declarações e garantias e a redação das respectivas cláusulas, sobretudo a inclusão de cláusula 

pró-sandbagging em favor do controlador, que poderia até mesmo ser questionada sob o ponto 

de vista moral. 

 

A expressão sandbagging, em sua origem, tem conotação pejorativa pois foi assim 

denominada por alusão a uma prática por jogadores de golfe ou de poker.  O termo 

“sandbagger” é utilizado para designar o jogador que finge ser pior do que realmente é para 

obter vantagens sobre os seus adversários, incrementando suas chances de vitória ao 

surpreendê-los mediante trapaça.  O termo, por sua vez, deriva do uso, no século XIX, de meias 

ou mochilas cheias de areia molhada (“sandbags”), por parte de gangues, como armas capazes 

de causar graves lesões em suas vítimas16 – essa a sua verdadeira origem.  Esta dissertação 

buscará demonstrar que a referida acepção não cabe no ambiente dos negócios jurídicos 

empresariais, haja vista que a má-fé17 não é inerente ao sandbagging, que pode ocorrer sob 

determinadas circunstâncias sem o comprometimento da validade e eficácia do ato. 

 

A análise da regulação contratual dos efeitos do sandbagging no direito de indenização 

da adquirente consiste no tema central da presente pesquisa, em especial o exame da validade 

 
16 Cf. WEST, Glenn D.; SHAH, Kim M. “Debunking the Myth of the Sandbagging Buyer: When Sellers Ask 
Buyers to Agree to Anti-Sandbagging Clauses, Who Is Sandbagging Whom?” The M&A Lawyer, v. 11, n. 1, New 
York: West Legalworks, p. 1-9, Jan. 2007, p. 1. 
17 Referimo-nos por má-fé ao uso de meias ou mochilas com areia molhada para agredir outros indivíduos, acepção 
totalmente distinta do dolo tanto no conceito como nos desdobramentos no direito civil. 
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e eficácia, no aparato normativo brasileiro, das diversas cláusulas que podem ser adotadas para 

regular os efeitos do conhecimento prévio de falsidade de declaração e garantia prestada pela 

vendedora.  Para essa finalidade, examinaremos exemplos de cláusulas com efeitos anti-

sandbagging e pró-sandbagging, bem como três casos, sendo dois deles reais e um fictício, a 

fim de estabelecer distinções e critérios para aferir a regularidade dos atos e das cláusulas que 

tenham sido adotadas.  Há casos em que a apuração da eficácia é mais simples, por exemplo 

diante de uma patente violação da boa-fé objetiva, ao passo que haverá casos envoltos em 

circunstâncias e sutilezas que tornam mais complexa a aferição da eficácia do ato e/ou da 

cláusula e tornam a análise deste tema mais árdua. 

 

Concluiremos por um regime legal supletivo brasileiro anti-sandbagging e pela validade 

e eficácia de diversas cláusulas pró-sandbagging e anti-sandbagging, por versarem sobre 

direitos disponíveis, bem como pela ineficácia de outras cláusulas, seja na sua redação ou no 

contexto de sua inserção no contrato, por violarem a boa-fé objetiva.  A seguir, exemplo de 

cláusula pró-sandbagging que entendemos válida e eficaz quanto à sua redação: 

 

Os direitos e remédios do Comprador relacionados a quaisquer declarações, garantias 
ou compromissos feitos pelo Vendedor ou pela Empresa Alvo não serão afetados por 
qualquer inspeção, investigação ou conhecimento adquirido pelo Comprador (ou que 
poderia ter sido adquirido pelo Comprador).18 

 

Será necessário avaliar a regularidade dos atos praticados pelas partes e da cláusula pró-

sandbagging ou anti-sandbagging adotada à luz da boa-fé objetiva, instituto sempre presente 

na discussão do sandbagging, pois a sua violação implicará consequências à eficácia da 

cláusula pró-sandbagging, do pedido de indenização ou, em casos excepcionais mais graves, à 

higidez do negócio jurídico – a violação da boa-fé objetiva em si não causa tais resultados, é 

necessário previsão específica em lei e.g. dolo essencial ou dolo acidental.  A análise de casos 

demonstrará que se houver conhecimento pelo adquirente de falsidade de declaração e garantia 

anterior à conclusão do contrato relativamente a informação desconhecida pelo alienante, 

haverá grande probabilidade de violação da boa-fé objetiva por parte da adquirente que feche 

o negócio jurídico sem levar o assunto ao conhecimento da vendedora, deixe-a prestar uma 

declaração e garantia falsa e apresente posterior pleito de indenização 19 .  Também é 

 
18 WESTHOFF, Brian, You Were Relying on What? The Effect of a Pro-Sandbagging Clause on a Fraud Claim. 
American Bar Association - Business Law Section. Agosto, 2018, disponível em 
<https://businesslawtoday.org/2018/08/relying-effect-pro-sandbagging-clause-fraud-claim>. Acesso em: 19 Jul. 
2020 (tradução nossa). 
19 Vide caso Saga contra Bacamaso, objeto de comentários no item 4.2 infra. 
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questionável a cláusula pró-sandbagging que preveja textualmente que a compradora estará 

desobrigada de comunicar a vendedora caso tome conhecimento, por qualquer forma, de 

qualquer fato que represente falsidade de declaração e garantia prestada pela vendedora. 

 

Para a análise adequada das cláusulas que regulam os efeitos do conhecimento prévio 

de falsidade de declaração e garantia é imperioso compreender as razões jurídicas e econômicas 

para contratar a cláusula anti-sandbagging e a cláusula pró-sandbagging, tema que será 

abordado no Capítulo 3 abaixo.  Citemos como exemplo a impossibilidade de conhecer todos 

os aspectos, positivos e negativos, de uma empresa com anos de atividades em apenas algumas 

semanas de auditoria, condição que incentiva a contratação de cláusula pró-sandbagging para 

conferir maior proteção ao adquirente.  Por outro lado, o vendedor, com a cláusula anti-

sandbagging, gerará incentivo para que o comprador levante os problemas antes do fechamento 

a fim de que o vendedor tenha a oportunidade de resolvê-los, após questionamento pelo 

adquirente, ou para que as partes possam regular a alocação dos riscos e custos decorrentes dos 

referidos problemas, sob pena de o adquirente não ter a posterior prerrogativa de requerer 

indenização – esta hipótese, porém, envolverá o provável enfrentamento de maiores custos de 

transação para a negociação de tais problemas anteriormente ao fechamento.20 

 

A questão central desta dissertação foi amplamente discutida em ordenamentos 

jurídicos estrangeiros, com destaque para os Estados Unidos da América, notadamente nos 

estados da Califórnia, Nova York e Delaware.  Nos territórios regidos pelos referidos 

ordenamentos, há vários anos é comum a adoção nos contratos de compra e venda de 

participação societária de cláusula pró-sandbagging ou anti-sandbagging, sobretudo como 

meio de evitar a aplicação do regime legal supletivo predominante naquele sistema jurídico 

caso o contrato seja silente, e houve diversos casos julgados cujos resultados podem servir de 

inspiração para a aplicação de soluções no Brasil e em outros ordenamentos, no que aplicável.  

Um dos casos de destaque, julgado pelas cortes com jurisdição em Nova York, foi o CBS 

Incorporated v. Ziff-Davis Publishing Company 21 , o qual envolveu a notificação, pela 

compradora à vendedora, antes do fechamento, da divergência identificada em relação à 

declaração e garantia prestada pela vendedora e é objeto de análise mais detida abaixo22. 

 
20 Conforme KALANSKY Daniel; SANCHEZ, Rafael Biondi. Sandbagging Clauses nas Operações de Fusões e 
Aquisições (M&A). Novos Temas de Direito e Corporate Finance. BARBOSA, Henrique e BOTREL, Sérgio 
(Coord.). São Paulo: Quartier Latin, pp. 145-153, 2019, p. 148. 
21 CBS Inc. v. Ziff-Davis Publishing Co., 553 N.E.2d 997, 1001 (N.Y. 1990). 
22 Vide item 4.1 infra. 
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No que diz respeito à prática nacional brasileira, é possível dizer que a adoção de 

cláusulas anti-sandbagging e pró-sandbagging esteja consolidada23 e já resultou em quantidade 

significativa de disputas arbitrais – as quais, contudo, lamentavelmente para os fins desta 

dissertação, estão sujeitas à confidencialidade inerente às demandas arbitrais.  A jurisprudência 

judicial no Brasil sobre sandbagging é escassa – a nossa pesquisa identificou apenas dois 

processos, um deles objeto de descrição e análise no Capítulo IV infra24 relativamente à compra 

de quotas da denominada “Clínica Mangueiras”25, uma clínica médica do interior do Estado de 

São Paulo. 

 

A literatura jurídica no Brasil sobre cláusulas de sandbagging não é vasta e, em parte, 

levanta questionamentos quanto à sua regularidade, sobretudo à luz da boa-fé objetiva26 , 

notadamente quanto ao dever de informar, impedimento de comportamento contraditório ou 

renúncia tácita (confirmação tácita de negócio sobre o qual havia a prerrogativa de apresentar 

ressalva ou demanda).  Assim, diante do conhecimento prévio de desconformidade pelo 

adquirente, questiona-se se é constituído o ônus ou o dever de informar a descoberta sob pena 

de perda de seus direitos.  Em quais circunstâncias a resposta é positiva ou negativa?  Ou o 

fechamento constitui renúncia ao pleito e, consequentemente, confirmação tácita da aceitação 

da sociedade-alvo no estado em que se encontra?  Parece não ser possível alcançar uma solução 

abstrata, razão pela qual optamos por analisar a redação de cláusulas com efeitos pró-

sandbagging e anti-sandbagging bem como alguns casos para identificar critérios.  Cumpre 

também questionar se o adquirente que fecha a aquisição embora conhecedor de falsidade de 

declaração e garantia gera no alienante a legítima expectativa de que as implicações contratuais 

relativas àquela questão não serão perseguidas pelo comprador.  Trata-se, portanto, de 

comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento brasileiro no âmbito do exercício 

 
23  Conforme GREZZANA, Giacomo Luiz Maria Oliveira. Cláusula de Irrelevância da Ciência Prévia do 
Adquirente sobre Contingências da Sociedade-alvo em Alienações de Participação Societária (Cláusula de 
Irrelevância da Ciência Prévia – “Sandbagging Provisions”). In: Revista de Direito das Sociedades e dos Valores 
Mobiliários, n. 11. São Paulo: Almedina, p. 105-132, 2020, p. 117.  
24 Vide item 4.3 infra. 
25 Em primeira instância: Processo nº 1006988-64.2018.8.26.0624. 2ª Vara Cível da Comarca de Tatuí/SP. Julgado 
em 19.02.2019. E, em segunda instância: Apelação Cível nº 1006988-64.2018.8.26.0624/SP. 2ª Câmara Reservada 
de Direito Empresarial. Relator: Paulo Roberto Grava Brazil. Julgado em 31.10.2019. 
26 Conforme, em especial, KALANSKY Daniel; SANCHEZ, Rafael Biondi. Sandbagging Clauses nas Operações 
de Fusões e Aquisições (M&A). Novos Temas de Direito e Corporate Finance. BARBOSA, Henrique e BOTREL, 
Sérgio (Coord.). São Paulo: Quartier Latin, pp. 145-153, 2019, pp. 145-153. 
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abusivo de direito conforme o princípio “nemo potest venire contra factum proprium”27?  Para 

esse resultado, é necessário que o alienante tenha conhecimento da falsidade ou é indiferente? 

 

Partindo do pressuposto de que o sandbagging e os seus efeitos não foram discutidos 

de forma aprofundada pelo Judiciário brasileiro ou pela literatura jurídica nacional 28 , o 

ordenamento pátrio não apresenta soluções relevantes e definidas para o tema proposto29.  Há 

institutos legais confrontados, tornando impeditiva ou questionável a prática ou a regulação 

contratual do tema mediante a inserção de cláusula pró-sandbagging ou anti-sandbagging?  

Tendo em vista o objetivo geral delineado, esta dissertação se divide em três partes (além desta 

Introdução), a cada qual correspondem problemas específicos, seguidas da conclusão.  Na 

primeira parte (Capítulo II), serão analisadas as denominadas “declarações e garantias” e o 

contexto no qual se inserem, com exposição dos seus objetivos e as razões pelas quais são 

adotadas em contratos de compra e venda de participações societárias.  Passa-se a expor a 

relevante experiência norte-americana e o regime jurídico brasileiro decorrente da boa-fé 

objetiva (incluindo o dever de lealdade e deveres informativos), bem como sobre dolo, erro e 

 
27 Tal expressão pode ser traduzida como “ninguém pode validamente agir contra seus próprios atos”.  Nesse 
aspecto, vide a literatura chilena: “la doctrina española también sostiene que la buena fe y la teoría de los actos 
proprios impiden al receptor de declaraciones y garantías que sabe falsas, alegar luego su incumplimiento. En 
efecto, el receptor de una declaración que, habiendo tomado conocimiento de una información devaluadora antes 
de contratar, posteriormente reclama de ella ‘como si no supiera nada’, sin dudas contradice su conducta anterior, 
lo que permite al emisor de la declaración defenderse esgrimiendo la doctrina de los actos proprios en contra del 
primero.” RECART APFELBECK, Joaquín. Sobre el conocimiento del comprador, antes de la firma del contrato 
o del cierre, de la falsedad de las declaraciones y garantías. Revista Chilena de Derecho, vol. 47, n. 2, pp. 565-
588, 2020, pp. 575-576. 
28 Segundo a pesquisa realizada, encontrou-se na doutrina nacional, além de comentários em literatura sobre 
compra e venda de participação societária ou considerações sucintas disponibilizadas na rede mundial de 
computadores, os seguintes estudos mais específicos sobre sandbagging e os seus efeitos: GREZZANA, Giacomo 
Luiz Maria Oliveira. Cláusula de Irrelevância da Ciência Prévia do Adquirente sobre Contingências da 
Sociedade-alvo em Alienações de Participação Societária (Cláusula de Irrelevância da Ciência Prévia – 
“Sandbagging Provisions”). In: Revista de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários, n. 11. São Paulo: 
Almedina, p. 105-132, 2020; KALANSKY Daniel; SANCHEZ, Rafael Biondi. Sandbagging Clauses nas 
Operações de Fusões e Aquisições (M&A). Novos Temas de Direito e Corporate Finance. BARBOSA, Henrique 
e BOTREL, Sérgio (Coord.). São Paulo: Quartier Latin, p. 145-153, 2019; OLIVEIRA, Caio Raphael Marotti de. 
A cláusula pro-sandbagging (conhecimento prévio) em contratos de alienação de participação acionária. 2020. 
Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 
<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-04052021-
153205/publico/6490304_Dissertacao_Corrigida.pdf>. Acesso em: 23 Jul. 2021; PARGENDLER, Mariana; 
PORTUGAL GOUVÊA, Carlos. As Diferenças entre Declarações e Garantias e os Efeitos do Conhecimento. In: 
Direito Societário, Mercado de Capitais, Arbitragem e Outros Temas: Homenagem a Nelson Eizirik. DE 
CASTRO, Rodrigo Rocha Monteiro; AZEVEDO, Luis Andre; HENRIQUES, Marcus de Freitas (Coord.). Vol. 3. 
São Paulo: Quartier Latin, 2020, p. 143-180, e TRINDADE, Marcelo. Sandbagging e as Falsas Declarações em 
Alienações Empresariais. In: Direito Societário, Mercado de Capitais, Arbitragem e Outros Temas: Homenagem 
a Nelson Eizirik. DE CASTRO, Rodrigo Rocha Monteiro; AZEVEDO, Luis André e HENRIQUES, Marcus de 
Freitas (Coord.). Vol. 3. São Paulo: Quartier Latin, p. 91-104, 2020. 
29 Se há poucos estudos sobre o tema, não há como afirmar se o ordenamento nacional apresenta soluções definidas 
e adequadas para os problemas relativos ao conhecimento prévio de falsidade de garantias citados anteriormente. 
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seus efeitos nos negócios jurídicos para concluir com as possíveis formas de conhecimento da 

falsidade, a caracterização do sandbagging e a análise da sua regularidade à luz do aparato 

normativo brasileiro. 

 

Na segunda parte (Capítulo III), o estudo se dedicará a analisar as cláusulas pró-

sandbagging e anti-sandbagging.  Sistematizaremos as razões para contratar cada uma dessas 

cláusulas, examinaremos exemplos e buscaremos identificar qual a solução para contratos 

silentes sobre o tema.  Na terceira e última parte (Capítulo IV), serão examinados os já referidos 

três casos nos quais houve sandbagging para identificar com mais clareza os critérios para aferir 

a validade e eficácia dos atos e das cláusulas adotadas à luz das respectivas circunstâncias e 

redações contratuais.  

 

Busca-se, ainda, analisar os instrumentos contratuais hoje empregados, notadamente os 

contratos de compra e venda de participações societárias (aos quais, vale repisar, a dissertação 

estará limitada), verificando sua adequação para resguardar os direitos do comprador e, a 

contrario sensu, regular a extensão da responsabilidade do vendedor.  Pretende-se, assim, 

contribuir para a prática jurídica em razão da corriqueira transposição para o Brasil de 

disposições de origem norte-americana, o que tornará cada vez mais comum a adoção de 

cláusula expressa pró-sandbagging ou anti-sandbagging, conforme o caso, nos contratos 

celebrados em nosso território, inclusive, como já tivemos a oportunidade de verificar, em nossa 

experiência profissional, em contratos dessa natureza.30  

 
30 Não está compreendido no escopo desta dissertação a análise dos meios de prova e as dificuldades práticas 
inerentes à comprovação do efetivo conhecimento, por qualquer parte, de informações que provoquem efeitos nos 
direitos e obrigações contratuais e legais das partes numa compra e venda de participação societária. 
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II. “DECLARAÇÕES E GARANTIAS” E O CONHECIMENTO PRÉVIO DE 

DESCONFORMIDADE (“SANDBAGGING”) 

 

2.1. Contrato de compra e venda de participação societária  

 

Os contratos de compra e venda de participações societárias são precedidos de uma 

intensa negociação, a qual é um meio básico de obter o que se almeja de outrem e é uma 

comunicação “de mão dupla” projetada para chegar a um acordo quando tanto uma parte como 

a outra têm alguns interesses em comum e outros opostos, além de alguns interesses que podem 

simplesmente ser diferentes. 31   As negociações e a troca de informações entre as partes 

decorrem sobretudo da quase sempre presente assimetria informacional, fenômeno segundo o 

qual alguns agentes econômicos têm mais informações do que outros.  É presumível que a 

vendedora tenha muito mais informações sobre o objeto a ser alienado (em especial, modelo de 

negócio, cumprimento das leis e situação patrimonial) do que a compradora, a qual ignora tais 

informações e deseja adquiri-las.  Um exemplo de assimetria informacional é o caso de um 

tomador de um empréstimo, que conhece sua própria capacidade de pagamento muito melhor 

do que a instituição financeira.32 

 

A fim de minimizar a assimetria informacional inerente às operações de fusões e 

aquisições, é praxe a realização, pelo comprador, de uma auditoria jurídica, contábil, 

 
31  Conforme FISHER, Roger; URY, William; PATTON, Bruce. Como chegar ao sim. Tradução de Rachel 
Agavino. Ed., ver. e atual. Rio de Janeiro: Sextante, 2018, p. 17. 
32 Conforme BELO, Neuza Maria; BRASIL, Haroldo Guimarães. Assimetria informacional e eficiência semiforte 
do mercado. RAE-Revista de Administração de Empresas, [S.l.], v. 46, p. 48-57, jan. 2006, p. 50. ISSN 2178-
938X. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rae/article/view/37016/35786>. Acesso em: 
29 Jan. 2020.  A autora aborda a interessante origem desse conceito, fazendo referência a George Akerlof, 
economista agraciado com o prêmio Nobel: “[a]s implicações da assimetria informacional foram inicialmente 
analisadas por Akerlof (1970). Ele ilustra esse fenômeno citando como exemplo o mercado de carros usados, num 
estudo sobre lemon markets, como são conhecidos os carros velhos e ruins nos EUA. Quem vende um automóvel 
tem pleno conhecimento das condições de seu veículo, mas quem compra desconhece essas condições. Em função 
dessa assimetria de informações, o comprador já vai disposto a pagar um preço mais baixo pelo veículo. Em 
conseqüência, quem tem um carro bom não quer vender, pois vai receber aquém do valor real do seu veículo. 
Assim, sobram no mercado produtos de baixa qualidade, o que eleva a desconfiança dos compradores” (p. 50).  
Ademais, vide interessante trecho de literatura jurídica norte-americana que descreve o cenário de 
desconhecimento de informações pelas partes no negócio jurídico empresarial: “[d]urante a negociação, o 
comprador e o vendedor enfrentarão custos diferentes de aquisição de informações por duas razões importantes. 
Em primeiro lugar, como simples resultado de ter operado o negócio anteriormente, o vendedor já terá grande 
quantidade de informações sobre o negócio que o comprador não possui, mas gostaria de adquirir. Em segundo 
lugar, geralmente haverá informações que nenhuma das partes possui, mas que uma ou ambas gostariam e que 
uma ou outra pode adquirir com menor custo. A questão é então como essas duas situações são tratadas no contrato 
de compra e venda de forma a reduzir as diferenças informacionais entre as partes ao menor custo possível”. 
GILSON, Ronald J. Value Creation by Business Lawyers: Legal Skills and Asset Pricing. The Yale Law Journal, 
v. 94, n. 2, p. 239-313, dez.1984, p. 269, tradução nossa. 
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patrimonial e/ou financeira relativa ao objeto da compra e à organização empresarial subjacente 

(como dito, a “due diligence”), que geralmente conta com o apoio e a assessoria de advocacia 

empresarial e firmas de contabilidade e auditoria, além de possivelmente outras assessorias 

técnicas a depender do segmento de atuação da sociedade-alvo.  Trata-se da coleta, organização 

e produção de informação para a tomada de decisão mais bem fundamentada pelo adquirente e 

negociação mais adequada da alocação contratual de riscos.33 

 

A análise da due diligence geralmente engloba diversos documentos e informações 

relativos à sociedade a ser adquirida (no todo ou em parte) e aos seus sócios, como as 

demonstrações financeiras, livros fiscais, documentos societários, contratos bancários, de 

garantia, com clientes, com fornecedores e com partes relacionadas à sociedade-alvo, 

documentação imobiliária, cópias das ações judiciais, administrativas e arbitrais nas quais a 

sociedade e seus sócios estejam envolvidos, certidões, entre outros. 34   O objetivo desse 

procedimento é identificar a situação patrimonial e financeira da sociedade-alvo e questões que 

possam representar futuros custos e prejuízos para o comprador ou para a sociedade a ser 

adquirida, ou seja, confirmar os débitos existentes e identificar passivos ocultos. 35   Tais 

questões geralmente impactam a alocação de riscos no contrato, podem afetar o preço do 

negócio e ensejar até mesmo a desistência pelo comprador – neste último caso, teria havido, no 

jargão de mercado, um “deal-breaker”.  

 
33 Quanto à alocação de riscos entre as partes no contrato, vale ressaltar que exceção ao regime tradicional de 
indenização são os negócios jurídicos denominados em jargão de mercado “porteira fechada”, isto é, aqueles nos 
quais há total exclusão da responsabilidade do vendedor por quaisquer passivos relativos à sociedade ou ao ativo 
alienado, pois todos os riscos são assumidos pelo adquirente, inclusive o risco da informação, sem qualquer dever 
de reembolso ou indenização posterior entre as partes a esse título.  Não obstante, nos contratos que adotam esse 
regime o vendedor será responsável perante o adquirente por evicção (o contrato poderá dispor diversamente, 
como se verá adiante), pela prática de atos ilícitos ou pela violação das obrigações contratuais. 
34  Geralmente, essas informações são fornecidas pelo vendedor mediante a assinatura de um contrato de 
confidencialidade (“non disclosure agreement” ou “NDA”, na nomenclatura em língua inglesa).  As fusões e 
aquisições podem ser realizadas de diversas formas e é possível às partes acordar que uma fração do pagamento 
do preço se dê mediante a entrega de participações societárias representativas do capital social do adquirente.  
Nesse cenário, o alienante é também adquirente, pois, como resultado do negócio jurídico, tornar-se-á proprietário 
de determinada proporção do capital social de uma sociedade que ignora.  Curiosamente, o vendedor, assim, terá 
a prerrogativa de solicitar a exibição de documentos e informações, a fim de realizar uma due diligence 
relativamente ao comprador, e a prestação de “declarações e garantias” (representations and warranties) pelo 
comprador, o que é tradicionalmente exigido do alienante nos contratos de compra e venda de participação 
societária. 
35 “Sistematizando, a auditoria visa sobretudo quatro funções. Em primeiro lugar, identificar circunstâncias e riscos 
que poderão influenciar a decisão de comprar (Risikoermittlungsfunktion). Depois, apurar circunstâncias e riscos 
que poderão ser objeto de declarações e garantias (Gewährleistungsfunktion). Em terceiro lugar, verificar ou 
clarificar vicissitudes relevantes para a formação do preço da venda da empresa 
(Unternehmensbewertungsfunktion). Finalmente, permitir um ‘retrato’ da sociedade alienada, o que poderá ser 
relevante no futuro, designadamente para efeitos probatórios (Beweissicherungsfunktion).” PIRES, Catarina 
Monteiro. Aquisições de empresas e de participações acionistas: problemas e litígios. Coimbra: Almedina, 2018, 
p. 33. 
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2.2. Declarações e garantias (“representations and warranties”) 

 

O contrato de compra e venda de ações ou quotas regula a alocação de riscos entre as 

partes e estabelece os direitos e obrigações de cada uma delas.36  O adquirente se utiliza de 

mecanismos contratuais para se resguardar de eventuais perdas e, como regra, os contratos-

padrão de compra e venda de participação societária contêm uma longa lista de “declarações e 

garantias” prestadas pelo vendedor com afirmações a respeito da organização empresarial 

alienada e de seus bens, direitos e obrigações.  Tais cláusulas consistem em elementos que 

completam a descrição da referida organização e representam qualidades prometidas do bem37, 

com o fim de expressar os principais pressupostos de fato com relação à empresa cuja 

participação societária é alienada, i.e. “a finalidade da declaração contratual é definir as 

premissas fáticas que servem de fundamento à vontade das partes na formação do contrato”38.  

As declarações ou representações e garantias são, sobretudo, um mecanismo de obtenção de 

informações sobre a empresa a ser adquirida: “primeiro, elas são úteis como um artifício para 

obter o grau máximo de divulgação de informações sobre o negócio adquirido antes de o 

comprador assumir um compromisso vinculante de fazer a aquisição.”39  Adiante exemplo de 

uma das declarações e garantias mais relevantes por vezes presentes em contrato: 

 

7.1.15. Exatidão das Demonstrações Financeiras. O Anexo 7.1.15 contém cópias das 
demonstrações financeiras da Sociedade (“Demonstrações Financeiras”), as quais são 
verdadeiras, corretas, precisas e completas, refletindo adequadamente a situação 
financeira e patrimonial da Sociedade nas datas a que se referem, assim como as 
mutações ocorridas no período indicado, preparadas de acordo com a Lei em vigor na 
presente data e com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicadas de forma 
consistente (“BR GAAP”), e podem ser reconciliadas com os livros e registros da 
Sociedade, apresentando de forma correta suas respectivas posições financeira e 
patrimonial, bem como os resultados das operações da Sociedade dentro dos períodos 
indicados, não havendo quaisquer juros, multas ou obrigações comerciais, tributárias, 

 
36 Nesse aspecto, interessante análise de Jeffrey Lipshaw: “[a]s partes em negócios sofisticados de aquisição usam 
vários métodos para se assegurarem de uma alocação apropriada de risco. Os vendedores disponibilizam aos 
compradores uma oportunidade para a auditoria; os compradores realizam sua própria investigação, 
independentemente do material disponibilizado pelos vendedores; as partes ajustam o preço para refletir os riscos; 
e as partes usam a redação dos contratos para fornecer uma declaração final dos direitos e obrigações de uma parte 
para a outra” (LIPSHAW, Jeffrey M. Of Fine Lines, Blunt Instruments, and Half-Truths: Business Acquisition 
Agreements and the Right to Lie. Delaware Journal of Corporate Law, v. 32, n. 2, 2007, p. 1). 
37  Conforme PEREIRA, Guilherme Döring Cunha. Alienação do Poder de Controle Acionário. São Paulo: 
Saraiva, 1995, p. 105.  
38 PARGENDLER, Mariana; PORTUGAL GOUVÊA, Carlos. As Diferenças entre Declarações e Garantias e os 
Efeitos do Conhecimento. In: Direito Societário, Mercado de Capitais, Arbitragem e Outros Temas: Homenagem 
a Nelson Eizirik. DE CASTRO, Rodrigo Rocha Monteiro; AZEVEDO, Luis Andre; HENRIQUES, Marcus de 
Freitas (Coord.). Vol. 3. São Paulo: Quartier Latin, p. 143-180, 2020, p. 156. 
39 FREUND, James C. Anatomy of a merger: strategies and techniques for negotiating corporate acquisitions. New 
York: Law Journal, 1975, p. 230, tradução nossa. 
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societárias, civis, trabalhistas, previdenciárias, ambientais ou de qualquer outra 
natureza, seja efetiva ou contingente, que não estejam refletidos de forma correta e 
precisa e adequadamente provisionada, quando requerido por BR GAAP, nas 
referidas Demonstrações Financeiras.40 

 

Conforme discutido na literatura jurídica41, há dois sistemas de declarações e garantias: 

(i) o sistema contratual, no qual as consequências da desconformidade de declarações e 

garantias estão previstas no contrato 42 , incluindo o prazo de sobrevivência, o direito de 

indenização e os procedimentos aplicáveis, algumas vezes com cláusula específica a fim de 

afastar as soluções legais (remédio exclusivo ou “sole remedy”43), modelo que parece ser bem 

difundido nos negócios de compra e venda de participações societárias; e (ii) o sistema legal, 

no qual a desconformidade de declarações e garantias estabelecidas no contrato gera 

consequências previstas no regime legal44, tal como a anulação do negócio jurídico por erro ou 

dolo.  Quando caracterizada a violação das declarações e garantias, diversas consequências 

jurídicas podem advir, a depender do “grau de falta de acurácia das declarações, a relevância 

da declaração inverídica, o momento em que a falsidade vem à tona, ou ainda o interesse do 

 
40 Cláusula extraída de contrato de compra e venda de quotas e outras avenças preparado em nossa experiência 
profissional, o qual foi assinado em 7 de fevereiro de 2020 e está sujeito a confidencialidade pelo prazo de dois 
anos contados da referida data, razão pela qual não são apresentadas as suas referências. 
41 Sobre o assunto, v. OLIVEIRA, Caio Raphael Marotti de. A cláusula pro-sandbagging (conhecimento prévio) 
em contratos de alienação de participação acionária. 2020. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) - 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020, pp. 34-52. 
<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-04052021-
153205/publico/6490304_Dissertacao_Corrigida.pdf>. Acesso em: 23 Jul. 2021. 
42  Conforme OLIVEIRA, Caio Raphael Marotti de. A cláusula pro-sandbagging (conhecimento prévio) em 
contratos de alienação de participação acionária. 2020. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) - Faculdade 
de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020, p. 39. 
<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-04052021-
153205/publico/6490304_Dissertacao_Corrigida.pdf>. Acesso em: 23 Jul. 2021. 
43 As partes podem preferir que se aplique tão somente a solução de pagamento em dinheiro, afastando em seu 
contrato quaisquer outros remédios legais ou contratuais e limitando permitindo apenas o pleito regulado na 
cláusula de indenização.  A cláusula denominada na língua inglesa sole remedy, portanto, favorece o vendedor 
pois reduz as alternativas do comprador.  Nesse aspecto, vale a transcrição de trecho do consagrado livro de James 
C. Freund sobre estratégias e técnicas para a negociação de aquisições societárias: “Pode parecer o cúmulo do 
cinismo, mas acredito firmemente na solubilidade final da maioria das questões negociadas em uma aquisição - 
reduzindo a dólares o que parecem ser princípios sagrados. [...] Certamente, existem poucos pontos que realmente 
envolvem um princípio e que não podem ser facilmente resolvidos apenas com dinheiro. [...] normalmente, dólares 
fazem o truque”. FREUND, James C. Anatomy of a merger: strategies and techniques for negotiating corporate 
acquisitions. New York: Law Journal, 1975, p. 21.  Cumpre ressaltar, porém, que no ordenamento jurídico 
brasileiro não será possível afastar determinadas consequências legais, como a invalidade do negócio jurídico se 
houver dolo principal, que diz respeito a elemento central do negócio ou ato jurídico (vide nossos comentários 
sobre o tema no item 2.6). 
44  Conforme OLIVEIRA, Caio Raphael Marotti de. A cláusula pro-sandbagging (conhecimento prévio) em 
contratos de alienação de participação acionária. 2020. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) - Faculdade 
de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020, p. 34. 
<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-04052021-
153205/publico/6490304_Dissertacao_Corrigida.pdf>. Acesso em: 23 Jul. 2021. 
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adquirente”45, entre outros.  A depender dos fatores verificados, a falsidade pode resultar em 

mera indenização, na anulação do negócio jurídico, por erro ou dolo, ou, até mesmo, a depender 

da ação de um terceiro, na evicção46.  Portanto, as consequências podem ser contratuais ou 

extracontratuais (ou aquilianas).47 

 

As declarações e garantias podem ter por objeto48 (i)  a regularidade da declaração de 

vontade negocial com relação a direitos de terceiros, obrigações contratuais, leis ou ordens 

judiciais49, isto é, não há objeções para que as declarações de vontade negocial das partes se 

encontrem no negócio jurídico, (ii) a legítima propriedade, pelo alienante, das ações ou quotas 

representativas do capital social da empresa alienada, passíveis de uma transferência regular e 

voluntária, juntamente com todos os direitos e obrigações a elas inerentes e (iii) a especificação, 

individualização e detalhamento da organização empresarial na qual o controle societário será 

exercido (se for o caso), mediante a prestação de uma série de declarações que individualizam 

tal organização empresarial e caracterizam o objeto do negócio à luz de todo o fluxo de 

informações trocadas, aceitas e convencionadas pelas partes como constituintes do objeto do 

negócio50, ou seja, são as declarações que definem o objeto e convencionam a precisão entre as 

 
45  TRINDADE, Marcelo. Sandbagging e as Falsas Declarações em Alienações Empresariais. In: Direito 
Societário, Mercado de Capitais, Arbitragem e Outros Temas: Homenagem a Nelson Eizirik. DE CASTRO, 
Rodrigo Rocha Monteiro; AZEVEDO, Luis André e HENRIQUES, Marcus de Freitas (Coord.). Vol. 3. São Paulo: 
Quartier Latin, p. 91-104, 2020, p. 92.  
46  TRINDADE, Marcelo. Sandbagging e as Falsas Declarações em Alienações Empresariais. In: Direito 
Societário, Mercado de Capitais, Arbitragem e Outros Temas: Homenagem a Nelson Eizirik. DE CASTRO, 
Rodrigo Rocha Monteiro; AZEVEDO, Luis André e HENRIQUES, Marcus de Freitas (Coord.). Vol. 3. São Paulo: 
Quartier Latin, p. 91-104, 2020, p. 92.  Nesta dissertação, não iremos nos posicionar sobre o vício redibitório, por 
não estar compreendido no escopo deste trabalho.   
47 Ressaltamos que as “garantias” são mais frequentes e intensas quando se trata de venda de participação societária 
representativa do controle, mas não estão excluídas quando se tratar de venda de participação minoritária 
(conforme PIRES, Catarina Monteiro. Aquisições de empresas e de participações acionistas: problemas e litígios. 
Coimbra: Almedina, 2018, p. 64). 
48  Conforme PONTES, Evandro de. Representations & Warranties no direito brasileiro. 1ª ed. São Paulo: 
Almedina, 2014, pp. 63-64. 
49 Conforme BOTREL, Sérgio. Fusões e Aquisições. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 275.  
50 Nesse aspecto, Evandro de Pontes descreve em detalhes a abrangência das declarações desta quarta categoria: 
“[e]sses enunciados exporão as condições presentes da companhia emissora das ações sobre as quais o controle é 
exercido. Falam, também, sobre a regularidade, acuracidade, precisão e legitimidade das demonstrações 
financeiras; a ausência de um estado de insolvência oculto, a regularidade na condução pretérita da organização 
empresarial, confirmando a ausência de contingências ocultas ‘materialmente adversas’; listam os ativos, 
apresentando todos os contratos relevantes; listam o passivo incluindo todas as ações e procedimentos arbitrais em 
curso, expondo a existência de algum descumprimento voluntário ou involuntário da legislação que comporte risco 
ou contingência adicional não contabilizada, com a regularidade da contabilização do passivo e das obrigações 
futuras, incluindo as de natureza trabalhista, previdenciária e fiscal; enunciam outras questões fiscais e 
planejamentos que possam influir na avaliação do risco contingencial do resultado da companhia, refletindo no 
lucro líquido por ação, além de outras obrigações específicas em certos ramos do negócio que podem oscilar entre 
contingências ambientais, regulatórias ou consumeiristas [sic]”. PONTES, Evandro de. Representations & 
Warranties no direito brasileiro. 1ª ed. São Paulo: Almedina, 2014, p. 64. No mesmo sentido, PEREIRA, 
Guilherme Döring Cunha. Alienação do Poder de Controle Acionário. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 105.  
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partes, nos termos do art. 219 do Código Civil (2002) (conforme entendimento de Evandro de 

Pontes51).  O comprador também presta declarações e garantias, porém em extensão bem 

menor.52  

 

Cumpre descrever a distinção entre representation e warranty no ordenamento de 

origem.  Representations, ou declarações, são afirmações sobre fatos ou circunstâncias, 

presentes ou passados, relevantes para o contrato feitas para induzir a outra parte a contratar e 

atuam na formação do contrato.53  A declaração não diz respeito a fatos futuros, embora a 

desconformidade de declarações sobre fatos passados ou presentes possa causar danos futuros 

à contraparte em favor da qual as declarações foram prestadas.  Se a adquirente tem 

conhecimento da falsidade de uma declaração, não pode alegar misrepresentation. 54   Há 

entendimento de que as declarações tutelam o chamado “interesse negativo” no contrato: a 

indenização, se cabível, seria quantificada de forma a colocar a parte lesada na posição em que 

estaria se a declaração falsa não tivesse existido55.  Um exemplo recorrente nos contratos, 

sobretudo de alienação de controle, é a afirmação, pela vendedora, de que as demonstrações 

 
51  Conforme PONTES, Evandro de. Representations & Warranties no direito brasileiro. 1ª ed. São Paulo: 
Almedina, 2014, p. 64. 
52 Ronald J. Gilson apresenta interessante análise sobre a discrepância na extensão das declarações e garantias 
prestadas sob a perspectiva da parte vendedora e da parte compradora cuja transcrição se justifica no idioma 
original: “[a] assimetria entre a extensão das declarações e garantias do comprador e do vendedor resulta do 
diferente caráter de seus papéis na operação. No extremo, em uma operação efetuada inteiramente em dinheiro 
que seja assinada e fechada ao mesmo tempo, o único fato relativo ao comprador que interessa ao vendedor é que 
o pagamento seja realizado. Na medida que o tempo entre a assinatura e o fechamento aumenta e o caráter da 
contrapartida muda de dinheiro para uma estrutura como participação societária ou dívida, cujo valor dependa do 
desempenho futuro do comprador, o vendedor começa a assumir alguns dos atributos de um comprador e a 
assimetria na extensão das declarações e garantias é reduzida”. GILSON, Ronald J. Value Creation by Business 
Lawyers: Legal Skills and Asset Pricing. The Yale Law Journal, v. 94, n. 2, dez.1984, pp. 239-313, p. 259, nota 
de rodapé 52, tradução nossa.  Posição semelhante é apresentada por Edwin L. Miller Jr.: “o comprador também 
fará declarações [representations]. Se o negócio for em dinheiro, então as declarações são mínimas - apenas que 
o negócio foi devidamente autorizado e é válido e vinculante para o Comprador. Se, no entanto, o Comprador está 
emitindo ações para os acionistas vendedores, as declarações e garantias do Comprador frequentemente são tão 
extensas, ou quase tão extensas, quanto aquelas da Empresa-Alvo”. MILLER Jr., Edwin Leroy. Mergers and 
acquisitions: a step-by-step legal and practical guide. Hoboken, N.J.: Wiley, 2008, p. 215, tradução nossa.  Por 
fim, quanto às proteções contratuais em favor do adquirente nos contratos de compra e venda de participações 
societárias, vide a experiência de James C. Freund: “[...] a maioria das disposições em um contrato de aquisição 
são desenvolvidas para satisfazer a necessidade do comprador de garantir que o que ele realmente recebe é o que 
ele pensa que comprou”. FREUND, James C. Anatomy of a merger: strategies and techniques for negotiating 
corporate acquisitions. New York: Law Journal, 1975, p. 173, tradução nossa. 
53 Cf. BLACK, Henry Campbell. Black’s Law Dictionary. Eight Edition. St. Paul: West, 2004, p. 1327. 
54 GREZZANA, Giacomo Luiz Maria Oliveira. Cláusula de Irrelevância da Ciência Prévia do Adquirente sobre 
Contingências da Sociedade-alvo em Alienações de Participação Societária (Cláusula de Irrelevância da Ciência 
Prévia – “Sandbagging Provisions”). In: Revista de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários, n. 11. São 
Paulo: Almedina, p. 105-132, 2020, p. 108.  
55 PARGENDLER, Mariana; PORTUGAL GOUVÊA, Carlos. As Diferenças entre Declarações e Garantias e os 
Efeitos do Conhecimento. In: Direito Societário, Mercado de Capitais, Arbitragem e Outros Temas: Homenagem 
a Nelson Eizirik. DE CASTRO, Rodrigo Rocha Monteiro; AZEVEDO, Luis Andre; HENRIQUES, Marcus de 
Freitas (Coord.). Vol. 3. São Paulo: Quartier Latin, p. 143-180, 2020, p. 154. 
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financeiras por ela apresentadas refletem fielmente a situação patrimonial da sociedade cujas 

ações são alienadas.  Warranties, por sua vez, configuram uma garantia de que uma afirmação 

é verdadeira e de que certos atos ou circunstâncias são verdadeiros (i. e. a correspondente 

representation), os quais podem se referir ao passado, mas também ao futuro.56   

 

Há distintas prerrogativas para o adquirente contra a desconformidade de 

representations e violação de warranties, que podem ser sintetizadas conforme segue.  Uma 

falsa representation constitui o direito de ação por misrepresentation, instituto oriundo da tort 

law, isto é, previsto em lei como remédio para atos ilícitos e, portanto, diz respeito à 

responsabilidade extracontratual. 57  A referida ação se desdobra em fraudulent 

misrepresentation, se dolosa, a falsa representation, ou material misrepresentation, se ausente 

o dolo daquele que prestou a representation.58  Já uma falsa warranty constitui o direito de ação 

por breach of warranty, instituto oriundo de direito contratual, isto é, decorrente da autonomia 

da vontade das partes e, portanto, diz respeito à responsabilidade contratual.  Assim, no formato 

adotado no direito estadunidense, a parte presta uma declaração de fato para incidir o regime 

 
56 O conceito de warranty e a sua distinção em relação à representation são descritos em mais detalhes no mais 
reconhecido dicionário de inglês jurídico, o Black’s Law Dictionary, adiante transcrito no idioma original: “[...] a 
seller’s promise that the thing being sold is as represented or promised. A warranty differs from a representation 
in four principal ways: (1) a warranty is an essential part of a contract, while a representation is usu. a collateral 
inducement, (2) an express warranty is usu. written on the face of the contract, while a representation may be 
written or oral, (3) a warranty is conclusively presumed to be material, while the burden is on the party claiming 
breach to show that a representation is material, and (4) a warranty must be strictly complied with, while substantial 
truth is the only requirement for a representation”. BLACK, Henry Campbell. Black’s Law Dictionary. Eight 
Edition. St. Paul: West, 2004, p. 1618. 
57 Conforme WESTHOFF, Brian, You Were Relying on What? The Effect of a Pro-Sandbagging Clause on a 
Fraud Claim. American Bar Association - Business Law Section. Agosto, 2018, II.B, disponível em 
<https://businesslawtoday.org/2018/08/relying-effect-pro-sandbagging-clause-fraud-claim>. Acesso em: 19 Jul. 
2020. 
58 Conforme BLACK, Henry Campbell. Black’s Law Dictionary. Eight Edition. St. Paul: West, 2004, p. 1022.  
Mariana Pargendler e Carlos Portugal Gouvêa detalham os desdobramentos da misrepresentation, conforme segue: 
“[a]inda sobre o significado das declarações (representations) no direito estadunidense, é relevante considerarmos 
o que diz o Restatement (Second) of Contracts (“Restatement”) [O Restatement (Second) of Contracts foi uma 
tentativa de consolidação de entendimentos sobre direitos dos contratos entre as decisões das diversas cortes 
estaduais dos Estados Unidos da América, editado pelo American Law Institute, que é uma associação privada, 
sendo que a última edição data de 1981] sobre as misrepresentations, as quais poderiam ser traduzidas como 
declarações deturpadas. Em seu §159, o Restatement define uma misrepresentation como uma afirmação que não 
esteja de acordo com os fatos. A contrario sensu, uma declaração (representation) seria uma afirmação que está 
de acordo com os fatos. No §159 [§162], o Restatement trata das misrepresentations expressas. Indica que uma 
declaração deturpada seria fraudulenta, gerando dever de indenizar, caso o declarante tivesse a intenção de fazer 
a afirmação para induzir a outra parte a concordar com ele (a) sabendo ou acreditando que a afirmação não estava 
de acordo com os fatos, (b) não tendo confiança de que sustenta ou insinua a verdade sobre a afirmação ou (c) 
sabendo que não tem base para o que sustenta ou insinua sobre a afirmação”. PARGENDLER, Mariana; 
PORTUGAL GOUVÊA, Carlos. As Diferenças entre Declarações e Garantias e os Efeitos do Conhecimento. In: 
Direito Societário, Mercado de Capitais, Arbitragem e Outros Temas: Homenagem a Nelson Eizirik. DE 
CASTRO, Rodrigo Rocha Monteiro; AZEVEDO, Luis Andre; HENRIQUES, Marcus de Freitas (Coord.). Vol. 3. 
São Paulo: Quartier Latin, p. 143-180, 2020, pp. 155-156.  
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da misrepresentation e emite uma promessa contratual de que tais afirmações são verdadeiras 

(warranty), de forma a conjugar ambos os regimes de responsabilidade, i. e. extracontratual e 

contratual59, com o fim de maximizar o montante a que o adquirente faz jus por ocasião de uma 

violação por parte do alienante. 

 

As declarações e garantias podem assumir diferentes naturezas jurídicas em alienações 

de participação societária, conforme a função que as partes lhe atribuam no contrato60, isto é, 

as funções assecuratória, conformativa, informativa e probatória, conforme entendimento de 

Giacomo Grezzana adiante transcrito: 

 

(i) função assecuratória, caso em que serão negócio jurídico constituinte de uma 
obrigação contratual de garantia por quem presta as declarações; (ii) função 
conformativa, caracterizando também negócio jurídico, mas que gera obrigação de 
dar a participação societária qualificada pelas características afirmadas nas 
declarações; (iii) funções informativa e probatória, dentro das quais as declarações e 
garantias configuram elemento não volitivo do negócio jurídico, podendo suscitar a 
anulação do negócio por erro ou dolo; ou (iv) ainda nas funções informativa e 
probatória, natureza de elemento pré-negocial, preenchendo um dos elementos do 
suporte fático da responsabilidade pré-contratual.61 

 
59 Conforme GREZZANA, Giacomo Luiz Maria Oliveira. A natureza jurídica da cláusula de declarações e 
garantias em alienação de participação societária. 2019. 444 p. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo. Orientador: Prof. Associado Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França. São Paulo, 
11.06.2019, pp. 23 e 63.  Mariana Pargendler e Carlos Portugal Gouvêa esclarecem: “[o]s aspectos discutidos 
acima [fraudulent misrepresentation e material misrepresentation] encontram claros paralelos na dogmática 
continental e brasileira. No common law, utilizam-se os institutos do mistake, misrepresentation e fraud para retirar 
a validade de negócios jurídicos fundados em premissas falsas que afetem a higidez da declaração de vontade, 
bem como para fins indenizatórios. Já a tradição continental lida com a mesma questão por meio dos institutos do 
erro (Código Civil, Art. 138 et seq.) e do dolo (Código Civil, Art. 145 et seq.)”. PARGENDLER, Mariana; 
PORTUGAL GOUVÊA, Carlos. As Diferenças entre Declarações e Garantias e os Efeitos do Conhecimento. In: 
Direito Societário, Mercado de Capitais, Arbitragem e Outros Temas: Homenagem a Nelson Eizirik. DE 
CASTRO, Rodrigo Rocha Monteiro; AZEVEDO, Luis Andre; HENRIQUES, Marcus de Freitas (Coord.). Vol. 3. 
São Paulo: Quartier Latin, p. 143-180, 2020, p. 156. 
60  Conforme GREZZANA, Giacomo Luiz Maria Oliveira. Cláusula de Irrelevância da Ciência Prévia do 
Adquirente sobre Contingências da Sociedade-alvo em Alienações de Participação Societária (Cláusula de 
Irrelevância da Ciência Prévia – “Sandbagging Provisions”). In: Revista de Direito das Sociedades e dos Valores 
Mobiliários, n. 11. São Paulo: Almedina, p. 105-132, 2020, p. 124.  O autor sugere que a fórmula nacional poderia 
adotar obrigação estipulando que “o vendedor assume a responsabilidade caso a sociedade X não tenha tais 
qualidades...”. GREZZANA, Giacomo Luiz Maria Oliveira. A natureza jurídica da cláusula de declarações e 
garantias em alienação de participação societária. 2019. 444 p. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo. Orientador: Prof. Associado Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França. São Paulo, 
11.06.2019, p. 24). 
61 GREZZANA, Giacomo Luiz Maria Oliveira. Cláusula de Irrelevância da Ciência Prévia do Adquirente sobre 
Contingências da Sociedade-alvo em Alienações de Participação Societária (Cláusula de Irrelevância da Ciência 
Prévia – “Sandbagging Provisions”). In: Revista de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários, n. 11. São 
Paulo: Almedina, p. 105-132, 2020, p. 124.  Vale ressaltar distinção realizada por Caio Raphael Marotti de Oliveira 
em relação à função atribuída à declaração e garantia prestada, pois esta poderá dispor sobre uma conduta e não 
sobre um fato – trata-se, em verdade, de uma obrigação ou compromisso e não de uma declaração: “[é] difícil 
imaginar muitas situações em que o conhecimento do comprador de que uma obrigação usual de conduta (dar, 
fazer, não-fazer) ainda não foi cumprida possa afetar seus remédios, afinal, esse tipo de obrigação não diz respeito 
a uma informação sobre algo que é, mas sobre uma conduta (dar, fazer, não-fazer) que deve ser. Se o vendedor se 
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Na análise da recepção das representations e warranties pelo direito privado brasileiro, 

Mariana Pargendler e Carlos Portugal Gouvêa concluem que:  

 

é ainda mais evidente a diferença entre uma declaração (representation) e uma 
garantia (warranty) em um contrato de compra e venda de participações societárias. 
Enquanto eventuais declarações no âmbito de um contrato têm função conformadora 
da vontade negocial, a garantia contratual configura, no jargão civilístico, 
verdadeira obrigação de garantia – obrigação essa que, mais forte e protetiva do 
que as obrigações de meio e de resultado que preponderam na tradição romanista, 
depende para o seu surgimento de determinação legal ou expressa pactuação pelas 
partes.62 

 

No trecho destacado acima há importante aspecto relativo ao funcionamento das 

declarações e garantias no direito privado brasileiro, qual seja, a obrigação de garantia 

constituída em favor do adquirente.  Isso pois as declarações e garantias têm função 

assecuratória63, ou seja, por meio dela, o vendedor da participação societária constitui uma 

obrigação de garantia para afastar um risco que recai sobre o credor, com a assunção do dever 

de reparar as consequências de sua ocorrência64.  Na compra e venda de participação societária, 

o referido risco recai sobre o comprador (credor da obrigação de garantia), ao passo que o 

vendedor, ao prestar as declarações e garantias (e constituir obrigação de garantia em favor da 

contraparte), assume o dever de reparar as consequências da efetivação (ou materialização) de 

tal risco.65   

 

 
obrigar a obter uma licença, o comprador já sabe que a licença ainda não foi obtida, isso não afeta seus remédios 
pelo descumprimento. Talvez exatamente por esse conhecimento a obrigação de conduta foi acordada. Na situação 
por nós estudada, o vendedor informa por meio da cláusula que tem a licença – algo que é ou que se trata como se 
fosse, e não algo que deva ser – e o comprador sabe que não é verdade”. OLIVEIRA, Caio Raphael Marotti de. A 
cláusula pro-sandbagging (conhecimento prévio) em contratos de alienação de participação acionária. 2020. 
Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020, 
p. 25. <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-04052021-
153205/publico/6490304_Dissertacao_Corrigida.pdf>. Acesso em: 23 Jul. 2021. 
62 PARGENDLER, Mariana; PORTUGAL GOUVÊA, Carlos. As Diferenças entre Declarações e Garantias e os 
Efeitos do Conhecimento. In: Direito Societário, Mercado de Capitais, Arbitragem e Outros Temas: Homenagem 
a Nelson Eizirik. DE CASTRO, Rodrigo Rocha Monteiro; AZEVEDO, Luis Andre; HENRIQUES, Marcus de 
Freitas (Coord.). Vol. 3. São Paulo: Quartier Latin, p. 143-180, 2020, p. 159, grifo nosso. 
63  Conforme GREZZANA, Giacomo Luiz Maria Oliveira. Cláusula de Irrelevância da Ciência Prévia do 
Adquirente sobre Contingências da Sociedade-alvo em Alienações de Participação Societária (Cláusula de 
Irrelevância da Ciência Prévia – “Sandbagging Provisions”). In: Revista de Direito das Sociedades e dos Valores 
Mobiliários, n. 11. São Paulo: Almedina, p. 105-132, 2020, p. 124. 
64 Conforme COMPARATO, Fábio Konder. Obrigações de meios, de resultado e de garantia. Ensaios e Pareceres 
de Direito Empresarial. Rio de Janeiro: Forense, p. 521-539, 1978, p. 537. 
65 Nesta dissertação, para a abordagem do sandbagging e dos seus efeitos, analisaremos as declarações e garantias 
na premissa de que são adotadas como obrigação contratual de garantia, ou seja, na sua função assecuratória. 
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Tal obrigação se distingue das obrigações de meio e de resultado, como ensina Fábio 

Konder Comparato, pois a prestação não consiste numa simples atividade diligente em vista de 

um resultado, tampouco na efetiva produção de um resultado determinado: “o conteúdo da 

obrigação de garantia é a eliminação de um risco que pesa sobre o credor. Eliminar um risco 

significa a fortiori reparar as conseqüências de sua realização”66.  Por detrás de tal risco está 

uma série de pressupostos de fato com relação à empresa cuja participação societária é alienada 

que servem de fundamento à vontade das partes na formação do contrato e, portanto, é desejo 

do comprador que tais pressupostos se confirmem após a tradição da participação societária67.   

 

As declarações e garantias, na acepção descrita acima, operam como garantias 

“compradas” pelo adquirente da participação societária e podem ser comparadas a uma apólice 

de seguro68.  Mesmo que o risco não se verifique, a sua simples assunção pelo outorgante da 

garantia representa o cumprimento de sua obrigação e, desta feita, a eliminação de um risco 

representa uma vantagem ao garantido que possui valor econômico, sobretudo pois, nas 

obrigações de garantia, a prestação é devida independentemente de culpa ou dolo e mesmo se 

houver caso fortuito ou força maior, haja vista que “o conteúdo deste tipo de obrigação é a 

eliminação de um risco que, por definição, é um evento de realização fortuita, independente 

 
66 COMPARATO, Fábio Konder. Obrigações de meios, de resultado e de garantia. Ensaios e Pareceres de Direito 
Empresarial. Rio de Janeiro: Forense, p. 521-539, 1978, p. 537. 
67 A complexidade envolvida na prestação das declarações e garantias e a assunção de responsabilidade pela sua 
veracidade é sintetizada por Catarina Monteiro Pires no trecho a seguir: “[a] complexidade, e possível sobreposição 
de planos, faz com que haja necessidade de analisar várias perspectivas para responder à questão de saber quem 
deve suportar o risco de uma informação falsa. Neste âmbito, é imprescindível conjugar o regime civil com o 
regime comercial e societário: o Direito, na sua aplicação prática, não tolera compartimentações e, em matéria de 
aquisição de empresas, é essencial que a ‘dimensão contratual’ (apesar de ser a mais saliente) não anule, nem 
contrarie, a ‘dimensão societária’”. PIRES, Catarina Monteiro. Aquisições de empresas e de participações 
acionistas: problemas e litígios. Coimbra: Almedina, 2018, pp. 15-16.  A necessária harmonia entre a “dimensão 
contratual” e a “dimensão societária” referidas pela autora nos remete a questionamento anteriormente levantado 
nesta dissertação relativo à compra de participação societária pelo acionista controlador da sociedade-alvo e leva-
nos a reiterar a indagação acima da autora sobre quem deve suportar o risco de uma informação falsa.  Poder-se-
ia cogitar de abuso do poder de controle nessa negociação e, portanto, interferência de aspecto da dimensão 
societária na negociação realizada no âmbito da dimensão contratual?  Nesse caso, seria a dimensão societária 
“anulando” ou “contrariando” a dimensão contratual, hipótese inversa daquela comentada por Catarina Monteiro 
Pires.  Trata-se de questão intrigante e complexa, porém não compreendida no escopo desta dissertação. 
68 A comparação com a apólice de seguro pode ser encontrada na literatura estrangeira no âmbito do sistema 
jurídico da common law, conforme leciona Rubén Kraeim no trecho a seguir transcrito no idioma original: “[t]o 
the common lawyer, the concept is that the contract is itself an insurance policy against any circumstance or event 
that contradicts the Seller’s representations and warranties regardless of what the Buyer knew or did not know, or 
what it could or could not have known. This position may well offend the civilian, who perceives it as bad faith to 
claim recovery under these circumstances and will suspect that the common lawyer is trying to ‘sandbag’ her”. 
KRAIEM, Rubén. Leaving Money on the Table: Contract Practice in a Low-Trust Environment. Columbia Journal 
of Transnational Law, v. 42, n. 3, p. 715-751, 2003-2004, p. 748, apud PARGENDLER, Mariana; PORTUGAL 
GOUVÊA, Carlos. As Diferenças entre Declarações e Garantias e os Efeitos do Conhecimento. In: Direito 
Societário, Mercado de Capitais, Arbitragem e Outros Temas: Homenagem a Nelson Eizirik. DE CASTRO, 
Rodrigo Rocha Monteiro; AZEVEDO, Luis Andre; HENRIQUES, Marcus de Freitas (Coord.). Vol. 3. São Paulo: 
Quartier Latin, p. 143-180, 2020, p. 166, nota de rodapé 49.  
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portanto da vontade do devedor. O vendedor, mesmo sem culpa, é obrigado a indenizar o 

comprador evicto”69.  A garantia, assim, “elimina a discussão acerca do elemento subjetivo 

(estado psíquico, conhecimento ou culpa) de quem faz a afirmação”70.  Analisaremos adiante71 

como o conhecimento, pelo adquirente, previamente ao fechamento ou à celebração do 

contrato, da falsidade de declaração do vendedor impacta a obrigação de garantia constituída 

em favor daquele, ou seja, se tal conhecimento modifica ou extingue o risco segurado e em que 

circunstâncias, o que afasta a suposta afirmação de que a obrigação de garantia deve ser 

cumprida “haja o que houver”.  

 

Ainda sobre a descrição das declarações e garantias, os seus objetivos são, 

especialmente (mas a tanto não se limitando):72 (i) incentivar o alienante a divulgar e tornar 

disponível ao adquirente, anteriormente ao fechamento da operação, a maior quantidade 

possível de informações sobre o negócio a ser adquirido, combatendo a assimetria 

informacional e contribuindo à parte adquirente para que forme a sua convicção a respeito do 

negócio jurídico; (ii) prover componentes para a análise econômica e financeira da operação, 

uma vez que o teor das declarações e garantias permite ao adquirente estimar o risco da 

operação e negociar mais adequadamente a alocação de riscos no contrato; e (iii) servir de base 

para a fixação do direito de indenização pelo alienante ao adquirente73  na hipótese de as 

declarações e garantias se revelarem, após o fechamento do negócio jurídico, imprecisas ou 

 
69 COMPARATO, Fábio Konder. Obrigações de meios, de resultado e de garantia. Ensaios e Pareceres de Direito 
Empresarial. Rio de Janeiro: Forense, p. 521-539, 1978, p. 539. 
70 PARGENDLER, Mariana; PORTUGAL GOUVÊA, Carlos. As Diferenças entre Declarações e Garantias e os 
Efeitos do Conhecimento. In: Direito Societário, Mercado de Capitais, Arbitragem e Outros Temas: Homenagem 
a Nelson Eizirik. DE CASTRO, Rodrigo Rocha Monteiro; AZEVEDO, Luis Andre; HENRIQUES, Marcus de 
Freitas (Coord.). Vol. 3. São Paulo: Quartier Latin, p. 143-180, 2020, p. 158. 
71 Vide item 2.6 infra. 
72 Conforme BOTREL, Sérgio. Fusões e Aquisições. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 275. 
73 A interação entre a violação da declaração e garantia e o respectivo dever de indenização é descrita por James 
C. Freund: “[c]om relação à indenização baseada na “misrepresentation”, para fins de análise, podemos dizer que 
o dano provável ao comprador consistirá em dois tipos principais, cada um com duas subcategorias: a primeira é 
a diminuição do ativo, em que o comprador ou não recebe um ativo que ele pensou que estava recebendo (por 
exemplo, a lista de equipamentos do vendedor anexa ao contrato refere-se especificamente a 10 (dez) máquinas 
de escrever, mas quando o comprador assume ele encontra apenas quatro), ou embora receba o ativo, o seu valor 
é reduzido daquele declarado (por exemplo, um recebível contra o qual não há provisão para perda, acaba 
perecendo); o segundo é o aumento da responsabilidade, em que uma responsabilidade perante um terceiro, 
baseada em uma operação ocorrida antes da aquisição, ou não foi divulgada pelo vendedor (por exemplo, uma 
fatura antiga de serviços jurídicos de repente surge) ou, embora revelada, revela-se mais cara do que o previsto 
(por exemplo, a reserva na demonstração financeira para impostos de renda federais se mostra insuficiente)”. 
FREUND, James C. Anatomy of a merger: strategies and techniques for negotiating corporate acquisitions. New 
York: Law Journal, 1975, p. 367, tradução nossa. 
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inverídicas.74  Como regra, as declarações e garantias são inseridas em favor do adquirente.75  

Não obstante, “as cláusulas de declarações e garantias atendem, por via indireta, também aos 

interesses do vendedor: ao proporcionar conforto à parte compradora, permitem, via de regra, 

uma correspondente majoração do preço”.76 

 

Nesta cláusula do contrato de compra e venda de ações ou quotas, há um forte embate 

entre as partes e seus assessores no preparo da sua redação, que está entre as mais discutidas 

em disputas subsequentes relativamente ao dever de indenizar.  O alienante busca abrandar as 

declarações e garantias a fim de minorar as chances de que haja uma violação ensejadora do 

dever de indenizar, pois este se torna responsável por vicissitudes da sociedade-alvo que 

possam afetar a relação de equivalência entre as participações societárias e o seu valor real.77  

Para tanto, o alienante poderá inserir na avença as chamadas “qualificadoras de conhecimento” 

(knowledge qualifiers, em língua inglesa), isto é, optará por afirmar que, no melhor 

 
74 “A obrigação de garantia que se estrutura em torno das declarações e garantias possui a particularidade de 
reportar-se sempre a fatos presentes ou passados. O garantidor não assume o risco de fatos futuros, mas apenas o 
risco da revelação, no futuro, de fatos presentes e passados que tornam falsas as declarações e garantias. A 
obrigação sempre se desdobra, assim, em dois fatos que ocorrem em momentos diferentes no tempo”. 
GREZZANA, Giacomo Luiz Maria Oliveira. A natureza jurídica da cláusula de declarações e garantias em 
alienação de participação societária. 2019. 444 p. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo. Orientador: Prof. Associado Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França. São Paulo, 11.06.2019, p. 
191.  Ressalte-se que o autor denomina o prestador da declaração e garantia como garantidor, por entender se 
tratar de obrigação de garantia no direito brasileiro, pois todos os seus elementos essenciais (garantia, interesse e 
risco) podem estar presentes no acordo entre as partes (p. 189).  Complementa Guilherme Döring Cunha Pereira 
com o entendimento de que, ainda que não se venha a estabelecer expressamente responsabilidade do cedente pela 
veracidade das suas declarações, a presença destas permite examinar com mais facilidade a existência, por 
exemplo, de dolo, erro essencial, ou, ainda, de vícios redibitórios, institutos relativos à responsabilidade 
extracontratual – e cuja análise escapa ao objetivo desta dissertação (Alienação do Poder de Controle Acionário. 
São Paulo: Saraiva, 1995, p. 105).  Para considerações complementares a respeito dos objetivos das declarações e 
garantias à luz da lei e prática norte-americanas, v. MILLER Jr., Edwin Leroy. Mergers and acquisitions: a step-
by-step legal and practical guide. Hoboken, N.J.: Wiley, 2008, pp. 214-215. 
75 Ainda sobre o objetivo das declarações e garantias: “[p]odemos assim colocar a problemática da natureza 
jurídica da cláusula de declarações e garantias no direito brasileiro como o formato jurídico pelo qual uma parte 
assume responsabilidade contratual para proteger a outra parte contra vicissitudes da sociedade-alvo que de outra 
forma ficariam sem proteção nenhuma ou encontrariam proteção apenas nos estreitos limites dos vícios de vontade 
e da responsabilidade pré-contratual. Em outras palavras, trata-se de fazer a responsabilidade contratual chegar 
aonde os institutos tradicionais não chegam. [...] A transformação das pretensões das partes em contrato, na 
verdade, é a principal função da cláusula de declarações e garantias”.  GREZZANA, Giacomo Luiz Maria Oliveira. 
A natureza jurídica da cláusula de declarações e garantias em alienação de participação societária. 2019. 444 p. 
Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Orientador: Prof. Associado Erasmo 
Valladão Azevedo e Novaes França. São Paulo, 11.06.2019, pp. 62-63. 
76 PARGENDLER, Mariana; PORTUGAL GOUVÊA, Carlos. As Diferenças entre Declarações e Garantias e os 
Efeitos do Conhecimento. In: Direito Societário, Mercado de Capitais, Arbitragem e Outros Temas: Homenagem 
a Nelson Eizirik. DE CASTRO, Rodrigo Rocha Monteiro; AZEVEDO, Luis Andre; HENRIQUES, Marcus de 
Freitas (Coord.). Vol. 3. São Paulo: Quartier Latin, p. 143-180, 2020, p. 169. 
77 Conforme GREZZANA, Giacomo Luiz Maria Oliveira. A natureza jurídica da cláusula de declarações e 
garantias em alienação de participação societária. 2019. 444 p. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo. Orientador: Prof. Associado Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França. São Paulo, 
11.06.2019, p. 62. 
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conhecimento do vendedor, determinada declaração apresentada é verdadeira, correta e precisa.  

Essa técnica beneficia o alienante pois, ao impor critério subjetivo, enfraquece a garantia e cria 

o ônus ao comprador de provar que o alienante tinha ciência da imprecisão daquela declaração 

na data em que foi prestada ou ratificada.  Ou seja, tal qualificadora requer exame do elemento 

psíquico (afinal, o conhecimento “é a representação subjetiva de um certo estado de coisas; a 

percepção ou apreensão intelectual de certa realidade”78 e corresponde a um estado subjetivo), 

o que gera um embaraço para o exercício do direito de ressarcimento.   

 

A dificuldade descrita acima é agravada quando as partes contratantes são pessoas 

jurídicas, pois será necessário trabalhar com critérios de imputação de conhecimento – o Direito 

opera uma dissociação entre o sujeito que conhece e aquele a quem o estado de conhecimento 

é atribuído79, isto é, como exemplo, a representação de um certo estado de coisas ocorre em A, 

ao passo que B é aquele a quem é atribuído o resultado da operação intelectual de A e isso ocorre 

por efeito de uma atribuição normativa a que se chama de imputação de conhecimento (imputar 

conhecimento é imputar efeitos jurídicos)80.  As partes poderão indicar no contrato a pessoa ou 

pessoas naturais que detêm o conhecimento relevante para os fins estabelecidos no contrato 

(seria A, conforme indicado anteriormente), imputando à pessoa jurídica vendedora das ações 

ou quotas a responsabilidade pelo conhecimento ou desconhecimento da(s) referida(s) 

pessoa(s) natural(is) (que seria B, no exemplo anterior).  Nesses casos, com frequência os 

próprios contratos regulam qual seria o conhecimento relevante para que haja efeitos 

contratuais.  Imputar ou não conhecimento a uma sociedade é uma decisão de alocação de risco 

e, conforme sustentam José Ferreira Gomes e Diogo Costa Gonçalves, os critérios de imputação 

não são mais que “indicadores normativos para aferir a que esfera jurídica, em concreto, deve 

ser imputado o risco do conhecimento (ou da sua ausência) quanto a um concreto estado de 

coisas”81.   

 

Outra técnica adotada pelo alienante em relação às declarações e garantias é a criação 

de anexos ao contrato que apresentam as exceções correspondentes a uma determinada 

 
78 GOMES, José Ferreira; GONÇALVES, Diogo Costa. A imputação de conhecimento às sociedades comerciais. 
Coimbra: Almedina, 2017, p. 21.  Continuam os autores que o conhecimento, enquanto representação subjetiva, 
está sempre nalgum sujeito, como resultado de uma concreta operação intelectual: o ato de conhecer (p. 21). 
79 GOMES, José Ferreira; GONÇALVES, Diogo Costa. A imputação de conhecimento às sociedades comerciais. 
Coimbra: Almedina, 2017, p. 24. 
80 GOMES, José Ferreira; GONÇALVES, Diogo Costa. A imputação de conhecimento às sociedades comerciais. 
Coimbra: Almedina, 2017, pp. 24 e 26. 
81 GOMES, José Ferreira; GONÇALVES, Diogo Costa. A imputação de conhecimento às sociedades comerciais. 
Coimbra: Almedina, 2017, p. 18. 
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declaração e garantia82.  Tais anexos de divulgação, portanto, têm por fim reduzir a exposição 

da vendedora à responsabilidade perante a compradora.  Por exemplo, a vendedora poderá 

afirmar que “exceto pelo previsto no anexo 1, a Sociedade-Alvo não possui reclamações 

trabalhistas em curso ou ameaçadas”, cabendo ao anexo 1 expor o conteúdo relativo às 

demandas trabalhistas que representam exceção ao declarado.  Os anexos também poderão 

apenas listar alguma informação cuja extensão tornaria o contrato confuso ou de difícil 

compreensão, como a lista de contratos com clientes ou de empregados da sociedade-alvo.  

Ademais, os denominados “disclosure schedules” têm por objetivo tornar o contrato mais 

organizado, claro e conciso, a fim de reduzir erros na sua interpretação. 

 

O adquirente e os seus assessores, por sua vez, buscam tornar e garantias prestadas pelo 

alienante sólidas e firmes, impondo ao alienante garantir detalhadamente a precisão, 

completude e veracidade das declarações, sob pena de responder por sua falsidade.83  Como já 

citado anteriormente, a falsidade de declarações e garantias prestadas pelo vendedor é o 

fundamento para o pedido de indenização, pelo adquirente, após o fechamento, à luz das perdas 

experimentadas por ele ou pela sociedade-alvo (neste caso, o contrato de compra e venda 

poderia prever estipulação em favor de terceiro caso o ressarcimento deva ser feito à sociedade-

alvo).  Uma multiplicidade de questões, porém, vem à tona por ocasião do pedido de 

indenização por parte do adquirente em decorrência de falsidade que já era por ele conhecida 

antes do fechamento do negócio ou celebração do contrato.  Muitas dessas questões já foram 

analisadas e julgadas pelas cortes norte-americanas, razão pela qual o seu breve estudo contribui 

para o exame a que esta dissertação se propõe. 

 

2.3. A prática jurídica estadunidense e as decisões das cortes norte-americanas  

 

Passamos a examinar a prática jurídica dos estados norte-americanos da Califórnia, 

Delaware e Nova York, que se destacam com relação à análise do impacto no direito do 

 
82 Conforme MENDES-MEDEIROS, Mariana. Cláusulas de declarações e garantias: nos contratos internacionais 
de aquisição de empresas ou ativos. 2006. 283 f. Dissertação (Mestrado em Direito). Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006, p. 192.  Tais anexos de divulgação são denominados na língua inglesa 
“disclosure schedules”. 
83 Nas palavras de Edwin Leroy Miller Jr., “as declarações [“representations”] são a base da indenização do 
Comprador porque a indenização geralmente não está disponível para o Comprador a menos que este possa provar 
que certas declarações e garantias são falsas. As disposições de indenização estabelecem que se houver qualquer 
violação de quaisquer declarações ou contratos por uma parte, essa parte deve indenizar a outra e pagar os danos 
e despesas causados pela declaração falsa [“misrepresentation”] ou violação”. Mergers and acquisitions: a step-
by-step legal and practical guide. Hoboken, N.J.: Wiley, 2008, pp. 214-215, tradução nossa. 
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adquirente perante o alienante em razão do conhecimento prévio, por parte daquele, da violação 

da declaração e garantia, isto é, de sandbagging.  Em que pese a admissibilidade do 

sandbagging ser controvertida no common law, pode-se afirmar que, na ausência de regra 

contratual específica anti ou pró-sandbagging, o regime jurídico supletivo na Califórnia segue 

predominantemente a regra tradicional anti-sandbagging, ao passo que em Delaware e Nova 

York o regime jurídico supletivo tende a seguir, predominantemente, a orientação pró-

sandbagging moderna.84  

 

Nos sistemas jurídicos que adotam a regra tradicional para a solução de disputas 

decorrentes do descumprimento das declarações e garantias (e. g. Califórnia85), é pressuposto 

para a indenização que o adquirente tenha confiado (reliance) na declaração (representation) 

prestada.86  Portanto, se o adquirente sabia da violação, não havia reliance no momento em que 

este assinou ou fechou a operação.87   Em tais ordenamentos, as demandas indenizatórias 

fundamentam-se em tort (responsabilidade civil extracontratual, i. e. decorrente de atos ilícitos 

extracontratuais), e não em princípios contratuais, e a confiança (reliance) é elemento 

essencial.88 

 

Diante, porém, do conhecimento prévio do adquirente de determinadas discrepâncias, 

conforme texto de Bryan Westhoff, “[o] vendedor argumentará que um comprador não pode 

‘verdadeiramente confiar’ em uma declaração [‘representation’] se o comprador descobriu 

informações contraditórias durante o processo de auditoria”.89  O alienante poderá alegar que, 

 
84 Cf. WHITEHEAD, Charles K., “Sandbagging: Default Rules and Acquisition Agreements”. Delaware Journal 
of Corporate Law, v. 36, p. 1081-1115, 2011, p. 2 [1087]. 
85  Os Estados que seguem a regra tradicional, conforme ensinamento de Whitehead, são: “[...] Califórnia, 
Colorado, Kansas, Maryland, Minnesota, Montana e Texas. A jurisprudência relevante geralmente segue a 
abordagem tradicional de responsabilidade extracontratual [“tort”] para o sandbagging, exigindo a confiança 
[“reliance”] do comprador para que ele apresente uma demanda pode violação de garantia [“warranty”]”. 
WHITEHEAD, Charles K., “Sandbagging: Default Rules and Acquisition Agreements”, Delaware Journal of 
Corporate Law, 2011, nota de rodapé n. 39, tradução nossa. 
86 Decisões nesse sentido foram proferidas por cortes com jurisdição na Califórnia nos casos Kazerouni v. De 
Satnick, 279 Cal. Rptr. 74, 75-76 (Cal. Ct. App. 1991) e Telephia, Inc. v. Cuppy, 411 F. Supp. 2d 1178, 1188 (N.D. 
Cal. 2006). 
87 Conforme MIZIOLEK, Aleksandra; ANGELAKOS, Dimitrios. Contract Drafting: Sandbagging: From Poker 
To The World Of Mergers And Acquisitions. Michigan Bar Journal, v. 30, p. 30-34, Junho, 2013, p. 32. 
88 Conforme WESTHOFF, Brian, You Were Relying on What? The Effect of a Pro-Sandbagging Clause on a 
Fraud Claim. American Bar Association - Business Law Section. Agosto, 2018, II.B, disponível em 
<https://businesslawtoday.org/2018/08/relying-effect-pro-sandbagging-clause-fraud-claim>. Acesso em: 19 Jul. 
2020. 
89 WESTHOFF, Brian, You Were Relying on What? The Effect of a Pro-Sandbagging Clause on a Fraud Claim. 
American Bar Association - Business Law Section. Agosto, 2018, III.A, disponível em 
<https://businesslawtoday.org/2018/08/relying-effect-pro-sandbagging-clause-fraud-claim>. Acesso em: 19 Jul. 
2020, tradução nossa. 
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se o adquirente optou por seguir com o negócio jurídico, não obstante o conhecimento acerca 

da falsidade da declaração e garantia pelo alienante, essa decisão representou renúncia ao seu 

pleito indenizatório. 90   Adicionalmente, o alienante poderá sustentar que essa prática é 

eticamente questionável e deve ser refutada pelo Direito.91  

 

Por outro lado, nos ordenamentos jurídicos que romperam com a regra tradicional de 

descumprimento das declarações e garantias, notadamente os estados de Delaware e Nova 

York 92 , o comprador poderá sustentar seu direito a indenização com base em princípios 

contratuais, independentemente do seu conhecimento no fechamento.  Ainda, o comprador 

poderá alegar que barganhou pelas declarações e garantias como meio de alocação de riscos e 

mitigação de custos.93 

 

No que diz respeito ao requisito de confiança (reliance) por parte do adquirente na 

declaração prestada pelo alienante, para que aquele tenha a prerrogativa de demandar 

indenização, Aleksandra Miziolek e Dimitrios Angelakos afirmam que tal requisito é 

irrelevante na maioria dos ordenamentos jurídicos que enfrentaram a questão.94  No entanto, a 

admissibilidade dessa prática é restrita até mesmo nos ordenamentos que adotam a tendência 

pró-sandbagging moderna, pois, exemplificativamente, há um julgado recente da Suprema 

Corte de Delaware que levantou questionamento a respeito dessa posição95, bem como há 

decisões no sistema jurídico de Nova York que exigem a comunicação ao vendedor antes do 

fechamento para que não se caracterize a renúncia ao direito de pleitear indenização96, razão 

pela qual o tema merece avaliação cautelosa. 

 
90 Cf. WHITEHEAD, Charles K., “Sandbagging: Default Rules and Acquisition Agreements”. Delaware Journal 
of Corporate Law, v. 36, p. 1081-1115, 2011, p. 2 [1084]. 
91 Cf. WHITEHEAD, Charles K., “Sandbagging: Default Rules and Acquisition Agreements”. Delaware Journal 
of Corporate Law, v. 36, p. 1081-1115, 2011, p. 8 [1103]. 
92  Entre os estados que seguem a regra moderna, estão Illinois, Florida, Connecticut e Indiana, conforme 
ensinamento de Brian Westhoff, You Were Relying on What? The Effect of a Pro-Sandbagging Clause on a Fraud 
Claim. American Bar Association - Business Law Section. Agosto, 2018, II.A, disponível em 
<https://businesslawtoday.org/2018/08/relying-effect-pro-sandbagging-clause-fraud-claim>. Acesso em: 19 Jul. 
2020. 
93 Cf. WHITEHEAD, Charles K., “Sandbagging: Default Rules and Acquisition Agreements”. Delaware Journal 
of Corporate Law, v. 36, p. 1081-1115, 2011, p. 2 [1084]. 
94 Conforme MIZIOLEK, Aleksandra; ANGELAKOS, Dimitrios. Contract Drafting: Sandbagging: From Poker 
To The World Of Mergers And Acquisitions. Michigan Bar Journal, v. 30, pp. 30-34, Junho, 2013, p. 31. 
95 Eagle Force Holdings, LLC v. Campbell, No. 399, 2017 (Del. Supr., May 24, 2018). 
96 Conforme Galli v. Metz, 973 F.2d 145 (2d Cir. 1992); Rogath v. Siebenmann, 129 F.3d 261 (2d Cir. 1997); 
Coastal Power International, Ltd. v. Transcontinental Capital Corp., 10 F. Supp.2d 345 (S.D.N.Y. 1998); Paraco 
Gas Corp. v. AGA Gas Inc., 253 F. Supp.2d 563 (S.D.N.Y. 2003).  Referências indicadas em PARGENDLER, 
Mariana; PORTUGAL GOUVÊA, Carlos. As Diferenças entre Declarações e Garantias e os Efeitos do 
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A diferença de tratamento do sandbagging nos distintos ordenamentos decorre de se a 

violação da declaração e garantia é interpretada como inadimplemento contratual, que enseja 

responsabilidade da parte inadimplente, ou como evento desencadeador de responsabilidade 

civil extracontratual (tort claim). 97   No ordenamento de Delaware, a princípio, conforme 

decisão de 2002 da Suprema Corte de Delaware no caso Kelly v. McKesson HBOC, 

Incorporated, prevaleceu o entendimento de que o autor da demanda deveria ter confiança 

(reliance) nas declarações e garantias prestadas pelo vendedor como pré-requisito para o pleito 

de violação de uma declaração e garantia.98  No entanto, decisões posteriores da Suprema Corte 

de Delaware e da Court of Chancery of Delaware adotaram entendimento oposto, tornando esse 

sistema jurídico predominantemente pró-sandbagging, conforme já mencionado.99 

 

No ordenamento de Nova York, um dos principais casos que abordou o requisito da 

confiança (reliance) em operações de fusões e aquisições foi o CBS Inc. v. Ziff-Davis 

Publishing Company100, no qual a compradora (CBS Inc.) demandou a vendedora (Ziff-Davis 

Publishing Company) por violação de declarações relativas às demonstrações financeiras do 

negócio adquirido, a qual é uma das principais declarações e garantias em negócios de compra 

e venda de participações societárias e, pode-se dizer, está mais sujeita a gerar disputas pois diz 

respeito ao correto registro na contabilidade da sociedade-alvo de todos os seus direitos e 

 
Conhecimento. In: Direito Societário, Mercado de Capitais, Arbitragem e Outros Temas: Homenagem a Nelson 
Eizirik. DE CASTRO, Rodrigo Rocha Monteiro; AZEVEDO, Luis Andre; HENRIQUES, Marcus de Freitas 
(Coord.). Vol. 3. São Paulo: Quartier Latin, p. 143-180, 2020, pp. 165-166, nota de rodapé 46. 
97 No Brasil, na responsabilidade civil extracontratual, a obrigação de indenizar surge como conteúdo imediato da 
obrigação imposta pela lei (conforme arts. 186 a 188 e 927 a 954 do Código Civil) e é nesse momento que se 
forma a relação jurídica entre o autor e a vítima de dano, conforme GOMES, Orlando. Obrigações. Revista, 
atualizada e aumentada, de acordo com o Código Civil de 2002, por Edvaldo Brito. Rio de Janeiro: Forense, 2004, 
p. 180. 
98 Kelly v. McKesson HBOC, Inc, unpublished opinion of the Superior Court of Delaware, 17 Jan. 2002 (Docket 
No. CIVA 99C-09-265WCC). 
99 Conforme MIZIOLEK, Aleksandra; ANGELAKOS, Dimitrios. Contract Drafting: Sandbagging: From Poker 
To The World Of Mergers And Acquisitions. Michigan Bar Journal, v. 30, p. 30-34, Junho, 2013, p. 32.  Nesse 
aspecto, vale transcrever o entendimento adotado pela Suprema Corte de Delaware no caso Interim Healthcare, 
Incorporated v. Spherion Corporation, cuja decisão se deu em 2005: “na medida em que Spherion [vendedor] 
garantiu que um fato ou circunstância era verdadeiro no Contrato, os autores tinham o direito de confiar na precisão 
da declaração [‘representation’], independentemente do que sua auditoria possa ter ou deveria ter revelado. Nesse 
aspecto, Spherion aceitou o risco de perda em toda a extensão dos seus deveres de indenização caso suas 
obrigações fossem violadas.” Interim Healthcare, Inc. v. Spherion Corporation, 884 A.2d 513 (Del. Super. Ct. 
2005).  Decisão proferida no mesmo sentido em Gloucester Holding Corp. v. US Tape & Sticky Products, LLC, 
832 A2d 116 (Del. Ch. 2003). 
100 CBS Inc. v. Ziff-Davis Publishing Co., 553 N.E.2d 997, 1001 (N.Y. 1990). 
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obrigações, com destaque para os passivos, que constituem marcadores relevantes no aspecto 

patrimonial da operação.  O referido caso é objeto de análise mais aprofundada abaixo101. 

 

Por conta desse ambiente de rica jurisprudência sobre a matéria, pode-se dizer que as 

cláusulas de sandbagging surgiram nos Estados Unidos da América diante da incerteza sobre 

se os tribunais estaduais exigiriam prova da confiança na declaração falsa, ou seja, se adotaria 

uma posição anti-sandbagging, que culminou em gerar insegurança jurídica sobre o direito 

aplicável em cada estado.102  No direito brasileiro, por sua vez, será a boa-fé objetiva o principal 

instituto jurídico a ser analisado para aferir a regularidade do pleito de indenização diante de 

conhecimento prévio pelo comprador de falsidade de declaração e garantia ou para verificar a 

eficácia da cláusula para regular os efeitos do referido conhecimento, bem como quais os efeitos 

da prestação ou não de informações de uma parte à outra por ocasião da pactuação da referida 

cláusula ou em momento posterior.  Tal circunstância distingue o nosso regime legal daquele 

vigente nos estados norte-americanos, condição que deve ser observada pelos investidores 

estrangeiros. 

 

2.4. Boa-fé objetiva, dever de lealdade e deveres informativos 

 

Na fase antecedente a um contrato, aplicam-se os deveres informativos sobretudo para 

possibilitar o consentimento informado.  Tais deveres informativos são impostos pela boa-fé 

objetiva103, conforme o detalhado ensinamento de Judith Martins-Costa em uma das principais 

obras sobre boa-fé objetiva no Brasil: 

 

Evidentemente, não é possível nem tipificar, exaustivamente, o conteúdo destes 
deveres, nem determinar, abstrata e aprioristicamente, a situação em que os mesmos 
se revelam, e determinar a medida de sua intensidade [...]. Por vezes, a informação 
pode sequer se configurar como dever jurídico, antes se apresentando como ônus ou 
encargo de direito material (ônus de se informar). Por outras, há incontroverso dever, 
instrumentalmente necessário ao adimplemento satisfativo; ou como proteção contra 

 
101 V. item 4.1 infra. 
102 GREZZANA, Giacomo Luiz Maria Oliveira. Cláusula de Irrelevância da Ciência Prévia do Adquirente sobre 
Contingências da Sociedade-alvo em Alienações de Participação Societária (Cláusula de Irrelevância da Ciência 
Prévia – “Sandbagging Provisions”). In: Revista de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários, n. 11. São 
Paulo: Almedina, p. 105-132, 2020, pp. 108 e 111.  
103 Conforme MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-Fé no Direito Privado: critérios para a sua aplicação. 2ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2018, p. 237.  Quanto ao tema na jurisdição portuguesa, completa Catarina Monteiro Pires: “[o] 
regime da compra e venda não impõe um dever geral de informação ao vendedor, nem a lei civil estabelece um 
dever pré-contratual geral de informação, entendida a informação em sentido amplo [...]. Com efeito, à semelhança 
do que nota Henssler [Martin Henssler] quanto ao direito alemão, cabe a cada uma das partes obter conhecimento 
e dados exigidos para a conclusão do negócio”.  PIRES, Catarina Monteiro. Aquisições de empresas e de 
participações acionistas: problemas e litígios. Coimbra: Almedina, 2018, p. 21. 
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danos, como o dever de informar sobre os riscos da coisa. As situações, bem como as 
finalidades a que está instrumentalmente ligado o dever de informar, são as mais 
heterogêneas. [...] Quando não prevista legal ou regularmentalmente [sic], nem 
constante da declaração negocial, a existência e, notadamente, a intensidade dos 
deveres informativos (isto é: o que informar? Quando informar? Quanto informar?) 
estará atrelada à natureza do negócio, à posição das partes concretamente 
consideradas e ao que indica a boa-fé como pauta para a colaboração devida entre os 
contraentes.104 

 

Destacamos o trecho final transcrito acima, indicativo de que quando a intensidade dos 

deveres informativos não estiver prevista em lei ou em declaração negocial, a intensidade e a 

própria existência do dever de informar estarão atreladas ao que indica a boa-fé como pauta 

para a colaboração devida entre os contraentes.  Portanto, para esses casos, não é possível 

estabelecer uma solução abstrata para a questão e as circunstâncias de cada caso serão base para 

responder a extensão do dever de informar aplicável. 

 

Em determinadas circunstâncias, o contraente poderá ter o ônus de se informar, o que 

fundamenta a sustentação de que, na compra e venda de participação societária, o referido ônus 

recai sobre o adquirente para que se informe sobre as utilidades e/ou potencialidades do bem 

ou direito a ser adquirido.  Trata-se do ônus da autoinformação105, que convive com o dever 

contraposto de informar ao contratante.  O cerne do problema da informação pré-contratual é 

determinar em que medida o dever de informar é afastado ou mitigado pelo não cumprimento, 

por parte do lesado, do ônus de se informar106.  Quanto ao dever de prestar informação e 

esclarecimento, Judith Martins-Costa demonstra a complexidade envolvida no tema: 

 

 
104 MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-Fé no Direito Privado: critérios para a sua aplicação. 2ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2018, pp. 237-238.  Adiciona Catarina Monteiro Pires ao se referir ao direito português: “[q]uer tudo isso 
dizer que o modelo do Código Civil, não é um ‘modelo a priorístico de informação’ e o vendedor não está pré-
contratualmente obrigado a informar o comprador sobre quaisquer elementos que possam influenciar a vontade 
deste”, bem como que “[s]ó o específico contexto do contrato em causa e só a ponderação dos diversos interesses 
em jogo poderão balizar os limites do dever de informar”.  PIRES, Catarina Monteiro. Aquisições de empresas e 
de participações acionistas: problemas e litígios. Coimbra: Almedina, 2018, pp. 22 e 25. 
105 Catarina Pires faz o esmiuçamento de tal ônus: “[o] ónus de auto-informação deve ser recortado em função do 
círculo de informação a que respeita. Nas hipóteses de informações públicas ou notórias sobre o mercado, a auto-
informação impor-se-á, mas já na hipótese de conhecimento interno ou reservado sobre a empresa poderá não ser 
possível ao contraente auto-informar-se.” PIRES, Catarina Monteiro. Aquisições de empresas e de participações 
acionistas: problemas e litígios. Coimbra: Almedina, 2018, p. 34. 
106 Conforme MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-Fé no Direito Privado: critérios para a sua aplicação. 2ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2018, pp. 589 e 591.  Veremos no item 4.3, que versa sobre o caso relativo à Clínica Mangueiras, 
cuja decisão de primeira instância foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que o 
julgamento considerou ter havido concomitante violação do dever de informar e do ônus de se informar, aplicando 
culpa concorrente das partes (Processo nº 1006988-64.2018.8.26.0624, julgado em primeira instância em 
19.02.2019 na 2ª Vara Cível da Comarca de Tatuí, Estado de São Paulo, e em segunda instância: Apelação Cível 
nº 1006988-64.2018.8.26.0624/SP. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Relator: Paulo Roberto Grava 
Brazil. Julgado em 31.10.2019). 
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Na fase antecedente a um contrato, servem os deveres informativos muito 
especialmente para possibilitar o consentimento informado. Os bens jurídicos 
protegidos são a higidez da manifestação negocial e a confiança que possibilita não 
apenas acalentar expectativas legítimas mas, igualmente, avaliar riscos. Variam, 
contudo, as consequências da infração a esse dever, podendo situar-se no plano da 
invalidade (por exemplo, no caso de omissão dolosa de dever informativo, Código 
Civil, art. 147) ou no da eficácia (e.g., a perda do direito à garantia, ex vi do art. 766 
do Código Civil; o próprio nascimento do dever de indenizar danos causados aos 
interesses da confiança, por culpa in contrahendo; e a geração de eficácias 
resolutórias, ex vi do art. 766, parágrafo único, do Código Civil).107 

 

Nessa esteira, num ambiente de assimetria informacional, cabe ao alienante fornecer ao 

adquirente as informações verdadeiras e completas sobre o estado jurídico, patrimonial e 

financeiro geral da empresa objeto do negócio jurídico para que este possa livremente formar 

sua vontade contratual e convicção sobre o negócio.  O vendedor deve, assim, agir sem abuso, 

o que significa não ocultar informações relevantes108.  Mas qual a extensão desse dever e com 

que régua medir a quantidade de informação, de um lado, a ser fornecida e, até mesmo, obtida 

pelo vendedor (às suas expensas) para que seja repassada ao adquirente, ou, de outro lado, a 

 
107 MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-Fé no Direito Privado: critérios para a sua aplicação. 2ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2018, pp. 580-581.  Além disso, leciona Giovana Benetti relativamente à infração dos deveres 
informativos à luz do ordenamento pátrio: “[n]a fase de formação do contrato, os figurantes que descumprirem, 
seja por ação (i.e., informações falsas ou inexatas), seja por omissão (i.e., silenciando sobre elementos que à 
contraparte interessava conhecer), deveres informativos impostos pela boa-fé objetiva podem incorrer em 
responsabilidade pré-contratual. Além de prestar certas informações ou esclarecimentos, aos figurantes cabe o 
dever de não transmitir informações falsas, suscetíveis de induzir a contraparte em erro”. BENETTI, Giovana. 
Dolo no Direito Civil: Uma Análise da Omissão de Informações. São Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 104.  
Adicionalmente, vale transcrever trecho de Catarina Monteiro Pires, em referência ao tema no ordenamento 
português: “[d]esde logo, deve referir-se que parece consensual que a informação deve ser transmitida com verdade 
e acompanhada do necessário esclarecimento, sob pena de se produzirem consequências iguais ou análogas às da 
falta de informação. [...] Salienta-se ainda que, quando aludirmos a informar estaremos a convocar também o 
esclarecimento, como reconhece a jurisprudência nacional. Contudo, a ideia de que o vendedor deve esclarecer 
não nos diz qual a medida do esclarecimento. Com efeito, os esclarecimentos a propósito de documentos 
constantes do ‘data room’ remetem-nos, muitas vezes, para uma ‘zona cinzenta’ na qual se torna discutível o 
sentido da vinculação do vendedor. Pergunta-se se, na auditoria legal, o dever de esclarecer depende de iniciativa 
do credor da informação. MARTIN HENSSLER considerou que sim, sustentando que o devedor não pode recusar 
esclarecer se estiver obrigado a informar, mas, em princípio, só tem de esclarecer se tiver informado e se o pedido 
de esclarecimento lhe tiver sido colocado. Se assim não fosse, estaríamos a transferir para o vendedor (devedor da 
informação) o dever de omnisciência sobre as circunstâncias e dúvidas relevantes para a formação da vontade do 
comprador (credor da informação), o que não parece adequado, nem sustentável num modelo baseado no princípio 
da autonomia privada das partes. Este enquadramento geral admitiria, porém, desvios nos casos em que fosse 
ostensivo que o comprador não se teria apercebido de certa questão”. PIRES, Catarina Monteiro. Aquisições de 
empresas e de participações acionistas: problemas e litígios. Coimbra: Almedina, 2018, pp. 24-25, referindo-se a 
HENSSLER, Martin, Haftung des Verkäufers wegen Informationspflichtverletzzung beim Unternehmenskauf. In: 
Festschrift für Klaus J. Hopt zum 70. Geburtstag am 24. August 2010: Unternehmen, Markt und Verantwortung, 
editado por Stefan Grundmann, Brigitte Haar, Hanno Merkt, Peter O. Mülbert, Marina Wellenhofer, Harald Baum, 
Jan von Hein, Thomas von Hippel, Katharina Pistor, Markus Roth e Heike Schweitzer. Berlin, New York: De 
Gruyter, 2010, pp. 113-140, p. 135 ss. 
108 Conforme BENETTI, Giovana. Dolo no Direito Civil: Uma Análise da Omissão de Informações. São Paulo: 
Quartier Latin, 2019, p. 90. 
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quantidade de informação recebida e produzida que pode ser validamente represada109?  Afinal, 

haverá informações do vendedor protegidas por dever de sigilo ou com caráter estratégico – 

exemplificativamente, o potencial adquirente poderá ser um concorrente da sociedade-alvo110.  

A questão é complexa e controversa. 

 

Catarina Monteiro Pires, com apoio em Arndt Stengel e Frank Scholderer111, apresenta 

conjunto de fatores que podem influenciar a determinação do dever de informar, cuja 

ponderação deve ser feita diante das circunstâncias do caso concreto: 

 

(i) a intensidade das negociações, (ii) os conhecimentos especializados de uma das 
partes e (iii) a existência de um erro por parte do comprador, do qual o vendedor se 
apercebeu. Inversamente, poderão aligeirar, ou excluir, esse dever, (i) o risco do 
negócio (ii) a apreciação da capacidade empresarial por parte do comprador (iii) 
deveres de sigilo, entre outras circunstâncias.112 

 

O dever jurídico de prestar a informação pode decorrer de lei, da vontade das partes, do 

princípio da boa-fé, dos usos, ou das circunstâncias.  Pode, contudo, não se configurar como 

dever jurídico.  De qualquer forma, a informação fornecida há de ser verídica, ou ao menos 

legitimamente tida como verídica pela parte que a forneceu.  “Se não o for, em razão de 

 
109  No ambiente de fusões e aquisições envolvendo partes sofisticadas e bem assessoradas, dificilmente o 
comprador buscará “auxiliar” o vendedor para a correta e fiel prestação de declarações e garantias (e pode-se até 
dizer que, do ponto de vista de negociação de operações, que envolve muitos interesses e montantes expressivos, 
seria excessivo exigir isso) haja vista a dinâmica contratual que constitui direito de ressarcimento em favor do 
adquirente por ocasião da falsidade ou imprecisão de declarações e garantias do vendedor.  Ou seja, não haverá 
incentivo econômico para que o comprador compartilhe toda a informação levantada, organizada e produzida em 
sua auditoria, que poderá englobar informações obtidas ou produzidas de forma independente pelo comprador.  
Não obstante, as normas legais concernentes à contratação em boa-fé e a aplicação do princípio da boa-fé objetiva 
devem ser cuidadosamente avaliados pelo adquirente para evitar o descumprimento de norma que possa prejudicar 
a validade e eficácia do pleito de indenização e até mesmo do negócio jurídico.  Destarte, o cumprimento da lei 
constitui incentivo para obter maior segurança jurídica e previsibilidade nos negócios jurídicos. 
110 Sobre esse tema foi instituído o Enunciado nº 27 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça 
Federal com o seguinte texto: “[n]ão se presume violação à boa-fé objetiva se o empresário, durante as negociações 
do contrato empresarial, preservar segredo de empresa ou administrar a prestação de informações reservadas, 
confidenciais ou estratégicas, com o objetivo de não colocar em risco a competitividade de sua atividade”. 
111 STENGEL, Arndt e SCHOLDERER, Frank. Aufklärungspflichten beim Beteiligungsund Unternehmenskauf, 
NJW 1994, p. 162 ss. 
112  PIRES, Catarina Monteiro. Aquisições de empresas e de participações acionistas: problemas e litígios. 
Coimbra: Almedina, 2018, p. 27.  Judith Martins-Costa, por sua vez, sustenta que, no exame do caso concreto, 
será necessário analisar: “(i) elementos fáticos subjetivos (ligados à pessoa dos envolvidos, tais como a sua 
possibilidade de acesso à informação; bem como à presunção, ou não, de assimetria informacional entre as partes); 
(ii) elementos normativos (tais como os usos do tráfico jurídico, a presença, ou não, de um dever legal e/ou 
contratual de informar) e elementos fáticos objetivos (v.g., a aceitabilidade, conforme a relação, de assumir-se o 
risco de ‘jogadas equivocadas’, como é próprio das relações interempresariais, cuidado prévio revelado pela 
realização de due diligence, ou a sua negligência, etc.). Em qualquer caso, o quantum informativo é questão de 
grau: não há dever jurídico de dação de informação ilimitada”. MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-Fé no Direito 
Privado: critérios para a sua aplicação. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 587, com referência à obra de 
FORGIONI, Paula. Contrato de Distribuição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 531 et. seq. 
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negligência ou de dolo da parte que forneceu a informação, haverá dever de reparar os danos 

resultantes da incorreção da informação prestada, ou da sua falta”.113  

 

Na fase pré-contratual, a infração ao dever informativo pode ser culposa ou dolosa.  No 

primeiro caso, a consequência será a responsabilidade civil, por culpa in contrahendo, i. e. culpa 

na formação de um contrato (responsabilidade pré-contratual ou pré-negocial).  Se dolosa a 

infração do dever informativo (incluso o dolo por omissão), poderá haver a anulação, se 

essencial o dolo, ou o pagamento de perdas e danos, se caracterizado o dolo acidental114.  

 

Conforme lecionam Gustavo Tepedino e Rodrigo da Guia Silva, a cláusula geral de boa-

fé objetiva impõe deveres convergentes em torno do propósito de promoção da cooperação e 

da lealdade entre os contratantes e tais deveres se dirigem, ainda que em distintos graus, a ambos 

os contratantes, sobretudo em relação ao dever de informar.115  Não se deve questionar a apenas 

uma das partes se houve o fornecimento adequado de informação, pois é necessário nessa 

análise levar em consideração a posição do credor da informação, sob pena de não atingir o 

escopo efetivamente almejado pela boa-fé objetiva, pois o conteúdo do dever de informar 

requer a concomitante definição das informações mais pertinentes e relevantes à formação do 

consentimento da contraparte, quais as informações a ela já disponíveis, bem como a sua 

concreta possibilidade de ter ou de solicitar acesso às informações cujo recebimento é 

essencial.116  Os referidos autores afirmam, assim, em metáfora, que “o dever de informar, tal 

como a própria boa-fé objetiva em si considerada, consiste em via de mão dupla”117, bem como 

que somente se há de cogitar do cumprimento (ou descumprimento), por uma parte, do dever 

de informar caso esteja claro quais informações são reputadas relevantes, necessárias e 

 
113 Conforme MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-Fé no Direito Privado: critérios para a sua aplicação. 2ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2018, p. 591. 
114 Conforme MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-Fé no Direito Privado: critérios para a sua aplicação. 2ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2018, p. 591.  Remetemos ao item 2.6 infra, que expõe sobre o dolo e os seus efeitos no negócio 
jurídico. 
115 Conforme TEPEDINO, Gustavo; SILVA, Rodrigo da Guia. Dever de informar e ônus de se informar: A boa-
fé objetiva como via de mão dupla. 9 Jun. 2020. Disponível em 
<https://www.migalhas.com.br/depeso/328590/dever-de-informar-e-onus-de-se-informar--a-boa-fe-objetiva-
como-via-de-mao-dupla>. Acesso em: 31 Out. 2021.  Os autores, no mesmo texto, citam o seguinte exemplo 
comum nessa discussão: “[o] sócio retirante (cedente de cotas, por exemplo) compartilhou com o ingressante 
(cessionário das cotas) todos os elementos pertinentes à situação financeira da sociedade?”. 
116 Conforme TEPEDINO, Gustavo; SILVA, Rodrigo da Guia. Dever de informar e ônus de se informar: A boa-
fé objetiva como via de mão dupla. 9 Jun. 2020. Disponível em 
<https://www.migalhas.com.br/depeso/328590/dever-de-informar-e-onus-de-se-informar--a-boa-fe-objetiva-
como-via-de-mao-dupla>. Acesso em: 31 Out. 2021. 
117 TEPEDINO, Gustavo; SILVA, Rodrigo da Guia. Dever de informar e ônus de se informar: A boa-fé objetiva 
como via de mão dupla. 9 Jun. 2020. Disponível em <https://www.migalhas.com.br/depeso/328590/dever-de-
informar-e-onus-de-se-informar--a-boa-fe-objetiva-como-via-de-mao-dupla>. Acesso em: 31 Out. 2021. 
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inacessíveis pela outra parte, de forma que há, portanto, um padrão de comportamento esperado 

da outra parte (comprador), concluindo que, em matéria de informação, tão importante quanto 

a cooperação do devedor da informação é a cooperação do respectivo credor118. 

 

Na compra e venda de participação societária, o ônus de se informar será imputado ao 

adquirente para que se informe sobre as utilidades e/ou potencialidades do bem ou direito a ser 

adquirido.  Tal ônus configura manifestação do dever geral de diligência para com os próprios 

interesses, que a todos incumbe.  Ao contratante diligente incumbe fazer perguntas e analisar 

as respostas que recebe, buscar dados e refletir sobre as informações que lhe são transmitidas119 

para a formação do seu convencimento.  A postura diligente do contratante apresenta-se como 

pressuposto para o legítimo exercício do seu direito à informação, faltando argumentos para 

sustentar que age conforme a boa-fé objetiva o credor de informação que deixa de buscar ou, 

ao menos, de solicitar as informações às quais razoavelmente poderia ter acesso 120 .  A 

correlação envolvendo o dever de informar, de um lado, e o ônus de se informar, de outro, será 

distinta em cada relação contratual concreta e a extensão de cada um de tais encargos deverá 

ser investigada e aferida casuisticamente pelo intérprete à luz do grau de vulnerabilidade ou 

assimetria informacional das partes, conforme lecionam Gustavo Tepedino e Rodrigo da Guia 

Silva: 

 

[P]or um lado, quanto maior a assimetria informacional, mais intenso é o dever de 
informar e menos intenso é o ônus de se informar; por outro lado, quanto menor a 
assimetria informacional, menos intenso é o dever de informar e mais intenso é o ônus 
de se informar. Cumpre ao intérprete, portanto, investigar a existência e a exata 
medida da assimetria informacional entre as partes, por ser justamente essa 
disparidade originária de informações um dos principais critérios para a definição da 
intensidade do dever de informar e do ônus de se informar em cada caso concreto.121 

 

 
118 Conforme TEPEDINO, Gustavo; SILVA, Rodrigo da Guia. Dever de informar e ônus de se informar: A boa-
fé objetiva como via de mão dupla. 9 Jun. 2020. Disponível em 
<https://www.migalhas.com.br/depeso/328590/dever-de-informar-e-onus-de-se-informar--a-boa-fe-objetiva-
como-via-de-mao-dupla>. Acesso em: 31 Out. 2021. 
119 Conforme MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-Fé no Direito Privado: critérios para a sua aplicação. 2ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2018, pp. 591-592. 
120 Conforme TEPEDINO, Gustavo; SILVA, Rodrigo da Guia. Dever de informar e ônus de se informar: A boa-
fé objetiva como via de mão dupla. 9 Jun. 2020. Disponível em 
<https://www.migalhas.com.br/depeso/328590/dever-de-informar-e-onus-de-se-informar--a-boa-fe-objetiva-
como-via-de-mao-dupla>. Acesso em: 31 Out. 2021.  No mesmo sentido, decisão proferida pelo Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo na Apelação cível nº 1002479-92.2019.8.26.0224/SP. 2ª Câmara Reservada de 
Direito Empresarial. Relator Paulo Roberto Grava Brazil. Julgado em 31.08.2021. 
121 TEPEDINO, Gustavo; SILVA, Rodrigo da Guia. Dever de informar e ônus de se informar: A boa-fé objetiva 
como via de mão dupla. 9 Jun. 2020. Disponível em <https://www.migalhas.com.br/depeso/328590/dever-de-
informar-e-onus-de-se-informar--a-boa-fe-objetiva-como-via-de-mao-dupla>. Acesso em: 31 Out. 2021. 
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O referido ônus de se informar é impactado, em se tratando de sociedade, pelo dever de 

diligência legalmente previsto aos administradores, que buscarão se informar acerca do objeto 

e das condições dos contratos que concluem como presentantes da sociedade.  Porém, o ônus 

de se informar tem como limite – como, de resto, todo e qualquer dever de diligência – os 

“esforços razoáveis” da parte a quem é cometido o ônus jurídico da autoinformação.122 

 

Na hipótese em que surja para o adquirente, previamente à celebração ou o fechamento 

do negócio, uma mera dúvida quanto à veracidade de determinada declaração do alienante, sem 

que este possa afirmar peremptoriamente que a declaração do alienante, no momento da 

celebração ou do fechamento, era falsa, será ainda mais controverso o impacto dessa 

informação incompleta sobre os direitos e os deveres das partes e até mesmo a caracterização 

da conduta de uma ou outra como de boa ou má-fé.123  Para tal análise será necessário verificar 

as circunstâncias de cada caso para aferir se alguma das contratantes violou deveres oriundos 

da ou conexos à boa-fé objetiva.  Por exemplo, é esperado que, ao longo do processo de 

auditoria, diversas dúvidas surjam a partir da análise de documentos e informações pelo 

comprador e/ou seus assessores e é natural que estes requeiram esclarecimentos ao vendedor 

ou seus assessores, de forma que cumprirá avaliar se tal etapa foi realizada ou se houve razões 

para que os questionamentos não tenham sido feitos. 

 

A boa-fé objetiva pode ser entendida como a origem do dever informativo.  As partes 

devem agir com honestidade, lealdade e transparência nas fases formativa, contemporânea e 

superveniente ao contrato.124  Como dito, parece não ser possível estabelecer uma solução 

apriorística quanto à extensão do dever de informar, uma vez que este sempre se sujeita às 

particularidades do negócio, como o grau de assimetria de informação, intensidade das 

negociações e do contato entre as partes, fatores de risco, entre outros.  Da perspectiva do 

 
122 Conforme MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-Fé no Direito Privado: critérios para a sua aplicação. 2ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2018, p. 592. 
123 Conforme TRINDADE, Marcelo. Sandbagging e as Falsas Declarações em Alienações Empresariais. In: 
Direito Societário, Mercado de Capitais, Arbitragem e Outros Temas: Homenagem a Nelson Eizirik. DE 
CASTRO, Rodrigo Rocha Monteiro; AZEVEDO, Luis André e HENRIQUES, Marcus de Freitas (Coord.). Vol. 
3. São Paulo: Quartier Latin, p. 91-104, 2020, p. 93.  
124 Catarina Monteiro Pires esclarece a aplicação da boa-fé no direito português: “[o] cenário acabado de descrever 
poderá, contudo, ser modificado por força da boa-fé (artigos 762º, nº 2 e 227º CC). Com efeito, a generalidade dos 
Autores reconhece um dever do vendedor de informar o comprador, em momento anterior à celebração do negócio, 
acerca dos defeitos da coisa vendida [...]. Os deveres de informação pré-contratuais partilham uma fundamentação 
análoga aos deveres de informação contratuais, entroncando no pensamento comum da boa-fé, manifestando, em 
ambas as fases da vinculação, num plano acessório, de deveres de conduta impostos a latere”. PIRES, Catarina 
Monteiro. Aquisições de empresas e de participações acionistas: problemas e litígios. Coimbra: Almedina, 2018, 
pp. 22-23. 
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alienante, pode-se citar a eventual perda de parcela significativa da clientela da sociedade-alvo 

em momento recente antes da celebração do contrato ou do fechamento da compra e venda, e. 

g. que implique redução superior a 50% na receita da empresa, informação que seguramente 

será imprescindível.  Ou a perda significativa de clientela da sociedade-alvo após o fechamento 

do negócio em decorrência de fato gerador que era do conhecimento do vendedor antes do 

negócio e, no entanto, não foi revelado ou objeto declaração e garantia para o comprador, 

hipótese que se torna ainda mais problemática se o risco tiver sido alocado para o adquirente 

(por exemplo, a sociedade-alvo que explore um frigorífico que tenha sido acometido por 

contaminação, com o consequente comprometimento de carne que tenha sido comercializada).  

Trata-se de informações de extrema relevância cuja omissão poderá ser questionada pelo 

adquirente à luz das circunstâncias de cada caso, por exemplo, caso tenha havido omissão 

dolosa de informação, sujeita às consequências do art. 147 do Código Civil (2002), ou violação 

da boa-fé objetiva, conforme previsto no art. 422 do Código Civil (2002). 

 

Por outro lado, haverá situações que serão mais incertas quanto à relevância, pertinência 

e necessidade de fornecimento da informação, como o desligamento de um empregado da 

empresa, a desativação de uma filial ou o término de um contrato com um cliente ou fornecedor.  

Haverá complexidade ainda maior nos casos em que o vendedor não dispunha de certa 

informação, mas poderia tê-la obtido – neste caso, quem deve arcar com o custo de obtenção 

da informação?  Mister adotar critério razoável ao impor o dever de informar ao vendedor, pois, 

ressalvada a omissão dolosa, é excessivo aferir o referido dever com modelos paternalistas que 

obrigam o vendedor a revelar circunstâncias que vão de encontro aos seus interesses “com o 

único intuito de permitir ao credor da informação medianamente descuidado perceber o 

risco”125.  

 

Naturalmente, os deveres informativos são igualmente aplicáveis ao adquirente, ao qual 

cabe, à luz dos mesmos princípios e normas, revelar informações relevantes a fim de possibilitar 

o consentimento informado do alienante.  Tais informações dizem respeito a si mesmo e podem 

envolver outros temas pertinentes.  O ponto que se coloca é se as descobertas a respeito da 

sociedade-alvo são informações compreendidas no escopo do dever de informar, ou seja, é 

necessário determinar em que medida as informações obtidas como resultado da investigação 

pelo adquirente – e do fornecimento de documentos e informações pelo próprio vendedor – 

 
125  PIRES, Catarina Monteiro. Aquisições de empresas e de participações acionistas: problemas e litígios. 
Coimbra: Almedina, 2018, p. 29. 
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devem ser compartilhadas com a contraparte.  As descobertas pelo comprador podem se basear 

em informações fornecidas pelo vendedor, obtidas por meio de investigação independente com 

terceiros, incluindo informações disponíveis a qualquer interessado, tais como mediante a 

emissão de certidões de distribuidores de processos judiciais envolvendo a sociedade-lavo (i. e. 

como resultado de sua diligência prévia à compra da participação societária), ou podem ser 

resultado de uma informação produzida pelo comprador a partir de análises por ele realizadas 

com o apoio de seus assessores.  Tais informações podem, em parte, também ser de 

conhecimento do vendedor e, em outra parte, não o ser. 

 

O ponto ganha contornos mais controversos quando, com base nessas informações, o 

comprador toma conhecimento de falsidade de declaração do vendedor.  No entendimento de 

Daniel Kalansky e Rafael Biondi Sanchez, se o comprador sabe que a declaração está falsa, 

deve informar ao vendedor sobre a incorreção e, caso não o faça, para posteriormente buscar 

indenização, haverá desequilíbrio entre as partes, prevalecendo o entendimento de que o 

comprador não agiu de acordo com o princípio da boa-fé e da lealdade nos contratos126 .  

Segundo os referidos autores, portanto, há violação da boa-fé objetiva quando o adquirente quer 

se aproveitar do vendedor, deixando-o errar na declaração, para logo após buscar uma 

indenização, auferindo vantagem indevida127.  Por outro lado, os mesmos autores admitem que 

deverá haver a reparação civil prevista no contrato, ainda que não haja cláusula pró-

sandbagging, caso o comprador não tenha tido a “intenção de fazer com que o vendedor 

prestasse uma declaração falsa com o único propósito de buscar uma indenização logo após o 

fechamento, ou se tal conhecimento não era totalmente claro, ou, ainda, se ambas as partes 

tinham conhecimento da falsidade”128 – ou seja, a possibilidade de pleitear indenização baseia-

se numa análise da boa-fé subjetiva do adquirente129. 

 
126 Conforme KALANSKY Daniel; SANCHEZ, Rafael Biondi. Sandbagging Clauses nas Operações de Fusões e 
Aquisições (M&A). Novos Temas de Direito e Corporate Finance. BARBOSA, Henrique e BOTREL, Sérgio 
(Coord.). São Paulo: Quartier Latin, p. 145-153, 2019, p. 151.  Os autores afirmam, ainda, na mesma obra (p. 151), 
que em último caso poderia se entender até mesmo que o comprador teria agido com abuso do direito, ato ilícito 
que poderia gerar a obrigação de indenizar o vendedor.  
127 Conforme KALANSKY Daniel; SANCHEZ, Rafael Biondi. Sandbagging Clauses nas Operações de Fusões e 
Aquisições (M&A). Novos Temas de Direito e Corporate Finance. BARBOSA, Henrique e BOTREL, Sérgio 
(Coord.). São Paulo: Quartier Latin, p. 145-153, 2019, p. 151. 
128 Conforme KALANSKY Daniel; SANCHEZ, Rafael Biondi. Sandbagging Clauses nas Operações de Fusões e 
Aquisições (M&A). Novos Temas de Direito e Corporate Finance. BARBOSA, Henrique e BOTREL, Sérgio 
(Coord.). São Paulo: Quartier Latin, p. 145-153, 2019, p. 152. 
129 Esse é o entendimento de tais autores, conforme se extrai do seguinte trecho: “[o] julgador, portanto, ao analisar 
um conflito com base em sandbagging clause, deve verificar as situações de fato e buscar entender se a intenção 
do comprador foi realmente se aproveitar do vendedor, isto é, deixar ele dar uma declaração falsa, para logo em 
seguida buscar uma indenização, ou se não houve qualquer intenção em se aproveitar do vendedor”. KALANSKY 
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Como dito anteriormente, o princípio da boa-fé objetiva tem como premissa que as 

partes, ao celebrarem um contrato, estão obrigadas a agir conforme os padrões de ética, 

honestidade e transparência, ou seja, é um standard de comportamento.  Ambas as partes devem 

ser leais, sem abusar da confiança da outra parte.  Tal princípio foi encampado em diversas 

passagens do Código Civil (2002), assumindo maior importância nos arts. 113, 187 e 422, dos 

quais se pode extrair tríplice função da boa-fé objetiva no sistema jurídico: 

 

a) servir de cânone interpretativo dos negócios jurídicos e, portanto, também dos 
contratos (art. 113); b) impedir o exercício de direitos quando tal exercício se mostrar, 
concretamente, contrário aos parâmetros de comportamento leal e confiável nas 
relações jurídicas e, portanto, também nas relações contratuais (art. 187); e c) criar 
deveres anexos ou acessórios à prestação principal, como deveres de cuidado, de 
informação e de assistência.130 

 

As regras de interpretação impostas pelo legislador têm por fim gerar maior segurança 

às relações jurídicas.  O art. 113 do Código Civil (2002)131, cuja redação vigente foi estabelecida 

pela Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019 (popularmente denominada “Lei da Liberdade 

Econômica”), refere-se à boa-fé como critério hermenêutico, determinando que a interpretação 

das cláusulas sempre confira o sentido mais em consonância com a lealdade e a honestidade 

entre as partes132, obstada a interpretação maliciosa ou dirigida a prejudicar uma das partes133.  

 
Daniel; SANCHEZ, Rafael Biondi. Sandbagging Clauses nas Operações de Fusões e Aquisições (M&A). Novos 
Temas de Direito e Corporate Finance. BARBOSA, Henrique e BOTREL, Sérgio (Coord.). São Paulo: Quartier 
Latin, p. 145-153, 2019, p. 152.  A averiguação proposta pelos autores, porém, parece-nos tarefa difícil de ser 
executada por parte do julgador. 
130 SCHREIBER, Anderson. Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência / Anderson Schreiber; et alii. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 262. 
131  “Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua 
celebração. 
§ 1º A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que:  
I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio;  
II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio;  
III - corresponder à boa-fé;  
IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e  
V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais 
disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no 
momento de sua celebração.  
§ 2º As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração 
dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei.” 
132 Vale a transcrição de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que dita a aplicação do art. 
113: “[o] princípio da boa-fé objetiva. além de ser regra de conduta das partes, também assume função 
interpretativa, conforme artigo 113 do Código Civil, que significa que os negócios jurídicos hão de ser 
interpretados conforme o paradigma do homem probo”. BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 
Apelação Cível 0019357-43.2014.8.19.0204, 22.ª Câmara Cível, Relator: Des. Carlos Santos de Oliveira. Rio de 
Janeiro, 07.12.2017. 
133 Conforme SCHREIBER, Anderson. Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência / Anderson Schreiber; 
et alii. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 82. 
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Outro parâmetro trazido pelo “caput” do artigo diz respeito aos usos do lugar da celebração do 

negócio jurídico, isto é, as práticas habitualmente adotadas em determinado local quanto a certo 

negócio.  O parágrafo primeiro desse artigo, por sua vez, traz cinco incisos com standards 

interpretativos que, conforme análise de Anderson Schreiber134, já vinham sido consagrados 

em sede doutrinária e jurisprudencial, o que revela se tratar de uma tendência interpretativa já 

estabelecida.  O inciso II de tal norma impõe interpretação que corresponda aos “usos, costumes 

e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio”, reiterando a regra do “caput” de que deve 

o intérprete “tomar em consideração as práticas habituais do mercado ou setor econômico em 

que se insere concretamente o negócio celebrado”135.  A aplicação dessa norma ao sandbagging 

e às cláusulas contratuais que tratam dos seus efeitos precisa enfrentar a definição de quais são 

os usos, costumes e práticas do mercado a eles relativas, tarefa que também está sujeita a certo 

subjetivismo, sobretudo se considerado que é tema recente na prática de mercado nacional e 

especialmente na literatura jurídica e escasso na jurisprudência136. 

 

O inciso IV do parágrafo primeiro do art. 113 do Código Civil (2002), por sua vez, 

impõe que a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que “for mais benéfico 

à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável”.  Este poderia ser um argumento por 

parte do alienante em relação à cláusula pró-sandbagging, ou seja, tal cláusula deve ser lida da 

forma que for mais benéfica ao alienante, ao qual supostamente teria sido imposta a cláusula; 

por outro lado, este também seria um argumento em favor do adquirente em relação à cláusula 

anti-sandbagging, ao qual supostamente teria sido imposta a cláusula.  A aplicação do 

argumento estará sujeita à análise de cada caso e da verificação de se a cláusula foi redigida por 

uma parte ou livremente negociada ou, ainda, se a parte em desfavor de quem foi inserida a 

cláusula optou por não propor modificações no seu texto.137 

 

 
134 Conforme SCHREIBER, Anderson. Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência / Anderson Schreiber; 
et alii. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 82. 
135 SCHREIBER, Anderson. Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência / Anderson Schreiber; et alii. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 82.  Completa o autor (p. 84): “[n]enhum negócio jurídico existe no limbo, 
mas integra uma complexa tessitura de relações econômicas, que determinam o significado que deve ser atribuído 
à manifestação de vontade das partes”. 
136 Não obstante, pode-se afirmar que a prática usual no âmbito das operações de fusões e aquisições é não informar 
a outra parte de problemas detectados nas suas declarações. A boa-fé nesse âmbito é específica, pois cada parte 
tem cautela apenas com os seus próprios interesses. 
137 Nesse aspecto, ressalta Anderson Schreiber: “[e]m relações paritárias, nem sempre é fácil identificar quem 
redigiu a cláusula: uma parte pode não ter proposto a redação de certa cláusula, mas pode ter tido a oportunidade 
de modificá-la, decidindo por não fazê-lo. Em tais hipóteses, lançar sobre o redator todo o ônus interpretativo pode 
se afigurar desproporcional. A matéria deve ser aferida caso a caso”. Código Civil comentado: doutrina e 
jurisprudência / Anderson Schreiber; et alii. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 83. 
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Já o inciso V do parágrafo primeiro do art. 113 impõe que a interpretação deve 

“corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida 

das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as 

informações disponíveis no momento de sua celebração”.  Em que pese o legislador ter adotado 

redação com expressões abertas138, essa norma será aplicável na interpretação da compra e 

venda de participações societárias em que haja conhecimento prévio pela adquirente de 

desconformidade de declaração, tenha ou não o contrato cláusula anti-sandbagging ou pró-

sandbagging.  Caberia inferir das disposições contratuais se é admitido, em determinado caso 

concreto, o pleito de indenização pela adquirente ciente de falsidade de declaração, o que 

poderá ser feito caso haja, por exemplo, qualquer cláusula com efeito anti-sandbagging ou pró-

sandbagging, tais como (i) a presença de minuta de termo de fechamento anexa ao contrato que 

preveja a declaração, pela adquirente, a ser prestada na data de fechamento, de que não tomou 

conhecimento de qualquer violação de declaração e garantia prestada pela vendedora, ou a 

existência de declaração da compradora de que esta conduziu auditoria com acesso a todas as 

informações solicitadas, que considerou suficientes para celebrar e formalizar o contrato e 

cumprir com suas obrigações (cláusulas anti-sandbagging), ou (ii) a obrigação de indenização, 

pela vendedora, por qualquer inexatidão das informações fornecidas ao comprador durante a 

auditoria, ou seja, uma cláusula pró-sandbagging, pois inclui no dever de indenizar informações 

falsas que tenham sido fornecidas fora do contrato, independentemente de terem sido 

confrontadas pelo comprador.  Não obstante, cumpre ressaltar que, segundo o novo parágrafo 

segundo do art. 113 do Código Civil (2002), as partes podem livremente pactuar critérios de 

interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversos 

daqueles previstos em lei, inclusive para afastar a regra do inciso V do parágrafo primeiro em 

comento. 

 

Conforme o art. 422 do Código Civil (2002), os contratantes são obrigados a guardar, 

assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.  

Trata-se de norma de conduta139.  A boa-fé objetiva impede o exercício de direitos que, embora 

 
138 Tal redação aberta, no entendimento de Anderson Schreiber, gera insegurança sobre a interpretação do negócio 
jurídico, pois a expressão “razoável negociação das partes” remete o intérprete a uma vontade hipotética das partes 
a ser extraída das demais disposições do negócio e da “racionalidade econômica das partes” e gera a oportunidade 
de interpretação dotada de subjetivismo e sem firme embasamento técnico-jurídico. Código Civil comentado: 
doutrina e jurisprudência / Anderson Schreiber; et alii. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 83. 
139 A passagem a seguir de Anderson Schreiber reforça esse papel que o art. 422 tem de nortear a conduta das 
partes: “[d]e um lado, impõe-se que as partes se comportem de um modo leal mesmo antes da conclusão do 
contrato, desde a chamada fase das tratativas, sendo certo que a violação à boa-fé objetiva durante as negociações 
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assegurados na lei ou em contrato, não se conformem aos standards de comportamento leal 

entre as partes140 e tal efeito é também extraído sobretudo como decorrência da norma prevista 

no art. 187 do Código Civil (2002), que versa sobre o abuso do direito, comentado adiante141.  

Nesse aspecto há a discussão a respeito da violação dos princípios de probidade e boa-fé por 

parte do adquirente que celebra o contrato ou fecha a aquisição de participação societária 

embora com a ciência de descumprimento da garantia do vendedor com posterior pleito de 

indenização, ou seja, se tal conduta afronta a exigência de comportamento leal.  Tal análise 

difere com base nas circunstâncias de cada caso e a depender de se há dispositivo contratual a 

respeito dos efeitos do conhecimento, pois pode-se sustentar que, quando inserida a cláusula 

pró-sandbagging, o adquirente não teria agido deslealmente, uma vez que desde antes do 

fechamento do negócio ele demonstrou que não aceitará a sociedade-alvo no estado em que se 

encontra – salvo se houver qualquer elemento concreto que afaste essa premissa, como o dolo, 

sobre o qual se exporá brevemente142, ou a ciência do adquirente, previamente à celebração do 

contrato, de falsidade de declaração da vendedora sobre a qual esta não tinha conhecimento143.  

 

2.5. O exercício abusivo do direito 

 

Nos termos do art. 187 do Código Civil (2002), “[t]ambém 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.”  Segundo Daniel Martins Boulos, 

com fundamento em vasta doutrina nacional e estrangeira144, essa norma traz a concepção 

objetiva do abuso do direito, ou seja, a fim de caracterizar o exercício abusivo de posições 

 
preliminares pode dar ensejo à responsabilidade civil pré-contratual. De outro lado, o exaurimento da execução 
do contrato, por força do termo final de seu prazo de vigência ou por qualquer outra razão, não exime os 
contratantes de seguirem observando a boa-fé objetiva, abstendo-se, em especial, de qualquer ato que possa frustrar 
a posteriori os efeitos esperados do contrato – hipótese em que a violação à boa-fé objetiva deflagra a chamada 
responsabilidade pós-contratual ou post pactum finitum”. Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência / 
Anderson Schreiber; et alii. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 262. 
140 Conforme SCHREIBER, Anderson. Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência / Anderson Schreiber; 
et alii. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 262. 
141 Vide item 2.6 infra. 
142 Vide item 2.6 infra. 
143 Vide item 4.2 infra. 
144 BOULOS, Daniel Martins. Abuso do Direito no novo Código Civil. São Paulo: Método, 2005, pp. 135-140, 
com referências bibliográficas especialmente nas notas 17, referente a literatura jurídica portuguesa e argentina, e 
18, referente à literatura jurídica brasileira, dentre a qual destacamos MARTINS-COSTA, Judith. Comentários ao 
novo Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2003, vol. V, t. I, p. 42 e p. 136, PEREIRA, Caio Mario da Silva. 
Instituições de Direito Civil. 20 ed. atual. por Maria Celina Bodin de Moraes. Rio de Janeiro: Forense, 2004, vol. 
I, § 118, p. 675, MENEZES DIREITO, Carlos Alberto; CAVALIEIRI FILHO, Sérgio. Comentários ao novo 
Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004, vol. XIII, p. 129 e NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, 
Rosa Maria de. Código Civil anotado e legislação extravagante. 2. ed. São Paulo: RT, 2003, comentários ao artigo 
187, p. 255, especialmente notas 6 e 7. 
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jurídicas subjetivas, não é necessário comprovar a intenção e sequer a consciência do agente de 

que está ultrapassando os limites impostos pela lei, basta que o titular de um direito, ao exercê-

lo, exceda manifestamente os limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes ou pelo fim 

social ou econômico do referido direito145.  Uma vez configurado tal ato ilícito e desde que dele 

irradiem danos na esfera jurídica de outrem (sejam morais, materiais ou ambos146), o titular do 

direito incorrerá em responsabilidade civil objetiva147.   

 

Por ter sido inserido na Parte Geral do Código Civil, os efeitos do art. 187 atingem todas 

as relações jurídicas disciplinadas na Parte Especial da lei, inclusive o Livro do Direito das 

Obrigações, limitando, assim, “o exercício da liberdade contratual, condicionando-a à não 

transposição dos limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes e pelo fim econômico e 

social de tal liberdade”148, i.e. condiciona a legitimidade do exercício do direito ao atendimento 

da função social do contrato149.  Esta restrição legal se aplica, portanto, ao contrato de compra 

e venda de participações societárias.  Adicionalmente, segundo Daniel Martins Boulos, a norma 

prevista no art. 187 é de ordem pública150, inderrogável, portanto, pela vontade das partes151.  

 
145 Conforme BOULOS, Daniel Martins. Abuso do Direito no novo Código Civil. São Paulo: Método, 2005, pp. 
138-139.  Anderson Schreiber esclarece que “abusa do direito quem o exerce de forma aparentemente regular, mas 
em contradição com os valores que o ordenamento pretende por meio dele realizar”. Código Civil comentado: 
doutrina e jurisprudência / Anderson Schreiber; et alii. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 127. 
146 Segundo Anderson Schreiber, o dano “não é essencial para a qualificação do exercício enquanto abusivo – ou 
seja, ‘o abuso de direito é uma categoria jurídica autônoma em relação à responsabilidade civil. Por isso, o 
exercício abusivo de posições jurídicas desafia controle independentemente de ano’ (Enunciado n. 539 da VI 
Jornada de Direito Civil). Daí a doutrina destacar que os efeitos do abuso não se restringem ao dever de indenizar, 
também autorizando, por exemplo, a própria supressão da eficácia do ato. Diz-se, nesse sentido, que ‘o abuso do 
direito impede a produção de efeitos do ato abusivo de exercício, na extensão necessária a evitar sua manifesta 
contrariedade à boa-fé, aos bons costumes, à função econômica ou social do direito exercido’ (Enunciado n. 617 
da VIII Jornada de Direito Civil)”. SCHREIBER, Anderson. Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência / 
Anderson Schreiber; et alii. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 127. 
147 Conforme BOULOS, Daniel Martins. Abuso do Direito no novo Código Civil. São Paulo: Método, 2005, p. 
140. Justifica o autor, em comparação com a redação do art. 186 do Código Civil (2002), que “[n]ão existe, na 
norma do artigo 187, qualquer menção de como se deu o exercício abusivo de direito, se com negligência ou não, 
se com imprudência ou não, ou se o titular obrou com imperícia” (p. 141). 
148 BOULOS, Daniel Martins. Abuso do Direito no novo Código Civil. São Paulo: Método, 2005, p. 147. Por essa 
razão, pode-se inferir que os direitos subjetivos previstos em contrato estão sujeitos às limitações impostas pelo 
art. 187, o qual, portanto, não é aplicável apenas nos estreitos limites da responsabilidade civil extracontratual. 
149 Conforme BOULOS, Daniel Martins. Abuso do Direito no novo Código Civil. São Paulo: Método, 2005, p. 
148.  Também versando a legitimidade do exercício do direito, acrescenta Anderson Schreiber: “[e]mbora sem 
empregar a expressão ‘abuso do direito’, o legislador brasileiro aproveitou-se da sua tradição em nossa experiência 
para criar uma ampla cláusula geral de controle de legitimidade do exercício de situações jurídicas subjetivas”. 
Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência / Anderson Schreiber; et alii. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2020, p. 127. 
150 Conforme BOULOS, Daniel Martins. Abuso do Direito no novo Código Civil. São Paulo: Método, 2005, p. 
169.   
151 O fundamento para a inderrogabilidade das normas de ordem pública pela vontade das partes é o previsto no 
parágrafo único do art. 2.035 do Código Civil (2002), contido no Livro Complementar da Parte Especial do código, 
que disciplina direito intertemporal, e determina, verbis: “[n]enhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos 
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O art. 187 alude à boa-fé, notadamente a boa-fé objetiva152, e é em tal princípio que 

deverá se pautar a análise da conduta do titular do direito para aferir a licitude do seu exercício.  

Cumpre recordar que a boa-fé é regra de conduta que impõe aos agentes a necessidade de 

conduta correta, proba, honesta e leal, cabendo ao sujeito de direito comportamento de pessoa 

do bem, honesta153.  Trata-se de limite ao exercício dos direitos, tal como impõe o art. 187 ao 

regular o exercício abusivo de direito pelo seu titular, de modo que o comportamento do titular 

do direito deve se adequar a esse standard, o qual poderá ser violado independentemente da sua 

intenção e sequer da consciência de que está ultrapassando os limites legais.   

 

Um dos casos típicos de exercício abusivo de direito diz respeito à proibição ao 

comportamento contraditório (princípio “nemo potest venire contra factum proprium”), que se 

configura quando alguém age de tal forma a infundir em outra a convicção legítima de que terá 

um certo comportamento, positivo ou negativo, porém depois de certo tempo, sem justa causa, 

procede contrariamente ao que anteriormente indicou, frustrando a expectativa criada e 

violando o princípio da boa-fé objetiva154.  Para os fins desta dissertação, caberá adiante analisar 

se é abusivo o exercício do direito de pleitear indenização pela adquirente que tenha 

conhecimento de violação de declaração prestada pela vendedora, ou, em outras palavras, se há 

ilicitude no exercício do referido direito subjetivo in concreto à luz do art. 187 do Código Civil. 

 

Para além da violação à boa-fé objetiva, o art. 187 do Código Civil (2002) também 

impõe como limite a violação dos bons costumes, que dizem respeito às “regras não escritas de 

comportamento, cuja observância corresponde à consciência ética difundida na generalidade 

dos cidadãos e cuja violação é, portanto, considerada moralmente reprovável”155, bem como 

“representam uma concretização da moral positiva que vigora em determinado país em 

determinada época”156.  Por se tratar de conceito aberto, caberá ao intérprete ditar o conceito à 

luz da moral social vigente ao tempo da apreciação do caso concreto.  Além disso, o outro limite 

 
de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos 
contratos.” 
152 Conforme BOULOS, Daniel Martins. Abuso do Direito no novo Código Civil. São Paulo: Método, 2005, p. 
180.  
153 Conforme BOULOS, Daniel Martins. Abuso do Direito no novo Código Civil. São Paulo: Método, 2005, p. 
180, nota 98.  
154 Conforme BOULOS, Daniel Martins. Abuso do Direito no novo Código Civil. São Paulo: Método, 2005, pp. 
182-183.  
155 BOULOS, Daniel Martins. Abuso do Direito no novo Código Civil. São Paulo: Método, 2005, p. 188.  
156 BOULOS, Daniel Martins. Abuso do Direito no novo Código Civil. São Paulo: Método, 2005, p. 188.  
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imposto pelo art. 187 é a violação do fim econômico e social do direito exercido pelo seu titular, 

que diz respeito a cada direito isoladamente considerado, ou seja, não se trata de limite geral, 

mas específico, a ser identificado em cada caso concreto. 

 

A consequência natural do exercício abusivo de um direito – ou seja, que tenha 

excedido, de forma manifesta, ao menos um dos limites anteriormente citados 157  – é a 

responsabilidade civil do titular, que deverá indenizar os danos da vítima de tal ato ilícito (tal 

como foi qualificado na lei brasileira).  Outras consequências poderão advir, a depender do 

caso, como romper o vínculo jurídico contratual existente se não houver um termo final de 

vigência estabelecido158.  No que diz respeito ao pleito de indenização pela adquirente em 

circunstância que configure sandbagging, se aplicável a alegação de se trataria de exercício 

abusivo de tal direito, parece-nos que o efeito seria a ineficácia do exercício de tal direito a 

indenização, uma vez que ilícito, sujeito à prerrogativa da vendedora que tenha indenizado a 

adquirente de pleitear o ressarcimento do valor pago, pois seria este o dano causado à vendedora 

como resultado do exercício abusivo do direito a indenização.  Caso a alegação da vendedora 

de exercício abusivo de direito tenha fundamento em suposto comportamento contraditório da 

adquirente, parece que só se poderia sustentar tal argumento nas situações em que ambas as 

partes estejam cientes do conhecimento da desconformidade pela adquirente159.  Caso, porém, 

haja cláusula pró-sandbagging no contrato, estaria afastada a prerrogativa da vendedora de 

sustentar comportamento contraditório, pois seria o mesmo que desconsiderar a sua existência 

e a consequente possibilidade de comportamento a ser adotado pela adquirente no futuro160.  

Não obstante, ainda que não haja cláusula pró-sandbagging, a interpretação do contrato, tal 

como construído pelas partes, também poderá levar à conclusão de que não se trata de 

comportamento inesperado do adquirente. 

 
157 Conforme BOULOS, Daniel Martins. Abuso do Direito no novo Código Civil. São Paulo: Método, 2005, p. 
195.  
158 Conforme BOULOS, Daniel Martins. Abuso do Direito no novo Código Civil. São Paulo: Método, 2005, p. 
253.  
159 Conforme OLIVEIRA, Caio Raphael Marotti de. A cláusula pro-sandbagging (conhecimento prévio) em 
contratos de alienação de participação acionária. 2020. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) - Faculdade 
de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020, p. 187. 
<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-04052021-
153205/publico/6490304_Dissertacao_Corrigida.pdf>. Acesso em: 23 Jul. 2021.   
160 Conforme OLIVEIRA, Caio Raphael Marotti de. A cláusula pro-sandbagging (conhecimento prévio) em 
contratos de alienação de participação acionária. 2020. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) - Faculdade 
de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020, p. 188. 
<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-04052021-
153205/publico/6490304_Dissertacao_Corrigida.pdf>. Acesso em: 23 Jul. 2021.  Para maiores considerações 
sobre o tema, vide o citado trabalho nas pp. 187-189. 
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2.6. O dolo e o erro e os seus efeitos no negócio jurídico 

 

O dolo é uma das manobras reprováveis e reprimidas pelo direito e consiste em ações 

ou omissões destinadas a induzir o engano de outrem, exercendo influência direta sobre a 

declaração de vontade da vítima, a qual não teria contratado não fosse o dolo, ou teria contratado 

em termos menos desvantajosos.161  Em outras palavras, “trata-se de uma omissão ou de um 

produto da astúcia, da maquinação ou de artifício empregados com a intenção de enganar a 

contraparte na fase formativa do negócio jurídico”162 (pode, também, ser contemporâneo ou 

superveniente ao contrato).  É uma trapaça que gera na contraparte uma representação alterada 

da realidade mediante atos comissivos ou omissivos “dotados da aptidão para enganar e 

surpreender a boa-fé subjetiva da vítima”163. 

 

O dolo é composto por um elemento subjetivo, que é a intenção de enganar, e um 

elemento objetivo, consistente no comportamento comissivo ou omissivo para o fim de 

provocar o engano na vítima.  O silêncio também pode figurar como elemento objetivo do dolo 

quando for guardado propositadamente sobre informações relevantes que deveriam ser 

informadas por ocasião da contratação164.  Diferentemente do erro, hipótese legal em que o 

agente se equivoca sozinho, no dolo uma das partes é enganada pelo ardil da outra parte (o 

deceptor).165   

 

O dolo pode ocorrer antes da celebração do contrato, denominado dolo antecedente: 

trata-se de ilícito pré-contratual.  Nesse âmbito, poderá haver (i) o dolo principal (ou 

 
161 Conforme BENETTI, Giovana. Dolo no Direito Civil: Uma Análise da Omissão de Informações. São Paulo: 
Quartier Latin, 2019, pp. 21-22. 
162 BENETTI, Giovana. Dolo no Direito Civil: Uma Análise da Omissão de Informações. São Paulo: Quartier 
Latin, 2019, p. 22. A autora, na mesma obra, completa (p. 31): “[o] dolo, na acepção aqui examinada, pode ser 
definido como o ato positivo (manobra, artifício, mentira) ou negativo (omissão) que, ao levar ao engano de uma 
das partes, influencia diretamente a declaração de vontade desta. Consequentemente, ocorre durante as tratativas 
ou por ocasião da conclusão do negócio jurídico, já que consiste na razão pela qual o negócio foi celebrado ou foi 
realizado em determinados termos”. 
163 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. Revista dos Tribunais, vol. 923, p. 115-144, 2012, 
p. 117.  
164 Conforme BENETTI, Giovana. Dolo no Direito Civil: Uma Análise da Omissão de Informações. São Paulo: 
Quartier Latin, 2019, p. 45.  Vide os deveres informativos abordados no item 2.2 supra, conexos à questão ora em 
exame. 
165  Conforme MENKE, Fabiano. Comentários ao Código Civil: direito privado contemporâneo / Alexandre 
Dartanhan de Mello Guerra; et alii; NANNI, Giovanni Ettore (Coord.). São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 
234. 
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invalidante), que diz respeito a elemento central do negócio ou ato jurídico e provoca o vício 

de invalidade, uma vez que a vítima não se vincularia não fosse a presença do ardil doloso 

(Código Civil (2002), art. 145 166), podendo também provocar indenização por perdas e danos, 

e (ii) o dolo acidental, que provoca o dever indenizar a outra parte, sem a extinção do vínculo 

contratual, pois recai sobre elementos secundários do negócio jurídico (Código Civil (2002), 

art. 146 167).  Independentemente de ter ou não efeito invalidante, o dolo é ato ilícito (defeito 

do negócio jurídico) e, como tal, enseja o dever de indenização por perdas e danos a ser 

suportado pelo deceptor, na forma dos arts. 186 e 927 do Código Civil (2002).168 

 

É possível traçar um paralelo entre o dolo e o sandbagging, pois aquele pode ocorrer 

antes da celebração do contrato com base em informação de prévio conhecimento tão somente 

do adquirente e, nesse caso, do ponto de vista legal, poderá haver dolo praticado na celebração 

do negócio jurídico e/ou na pactuação da cláusula pró-sandbagging, provocando vício na 

formação do contrato.  Não se objetiva afirmar, porém, que toda contratação de cláusula pró-

sandbagging que seja precedida de conhecimento de desconformidade de declaração seja 

eivada de dolo, de modo que a sua aferição deverá ocorrer em cada caso.  Parece-nos inaplicável 

suscitar a ocorrência de dolo na fase de cumprimento contratual, restringindo-se, portanto, à 

fase pré-contratual169.  Após a celebração do contrato, haverá diversas circunstâncias, porém, 

que poderão culminar em violação da boa-fé objetiva. 

 

Dessa forma, o dolo do adquirente de participações societárias poderá, sim, estar 

presente, tal como em qualquer outro negócio jurídico.  Contudo, não se trata de elemento 

intrínseco do sandbagging, especialmente quando houver o estabelecimento de cláusula de 

 
166 “Art. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa.” 
167 “Art. 146. O dolo acidental só obriga à satisfação das perdas e danos, e é acidental quando, a seu despeito, o 
negócio seria realizado, embora por outro modo.” 
168  Conforme MENKE, Fabiano. Comentários ao Código Civil: direito privado contemporâneo / Alexandre 
Dartanhan de Mello Guerra; et alii; NANNI, Giovanni Ettore (Coord.). São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 
234.  Importante ressaltar, do ponto de vista prático, a subjetividade e a sutileza que podem caracterizar a 
comprovação de dolo, sobretudo o dolo por omissão, conforme SABADIN, Mariana Guerra. Autonomia privada 
e licença para mentir – uma investigação sobre a possibilidade de limitação contratual da responsabilidade por 
dolo. 2015. 100 f. Dissertação (Mestrado). Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Orientadora: Prof. Dra. 
Mariana Pargendler. São Paulo, 28.10.2015, disponível em 
<https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/14296>, p. 90. 
169  Vale ressaltar que a rigor, “a cláusula de declarações e garantias não cria nem modifica o regime da 
responsabilidade pré-contratual. Se a responsabilidade é por ato praticado antes do contrato, uma cláusula nascida 
do contrato não pode logicamente servir-lhe de base”, conforme GREZZANA, Giacomo Luiz Maria Oliveira. 
Cláusula de Irrelevância da Ciência Prévia do Adquirente sobre Contingências da Sociedade-alvo em Alienações 
de Participação Societária (Cláusula de Irrelevância da Ciência Prévia – “Sandbagging Provisions”). In: Revista 
de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários, n. 11. São Paulo: Almedina, p. 105-132, 2020, p. 130. 
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sandbagging.  Poderá haver dolo referente a aspecto diverso de declaração falsa prestada pelo 

vendedor, por exemplo, o conhecimento de informação sigilosa obtida pelo comprador de 

forma independente sobre evento iminente, cujo fato gerador é anterior à aquisição e que 

impactará negativamente a sociedade-alvo após a aquisição e, assim, permitirá ao adquirente 

requerer indenização, reequilíbrio econômico-financeiro ou ajuste de preço de valor expressivo, 

tornando o preço muito menor que o pactuado, sem que tenha havido qualquer discussão ou 

prestação de declaração e garantia relativamente ao assunto.  Tal aspecto pode simplesmente 

não ser mencionado em qualquer declaração e garantia.  Nesse caso, a higidez do negócio 

jurídico será afetada, conforme art. 145 do Código Civil (2002), em que pese não haver 

propriamente sandbagging.  

 

Cumpre ressaltar que os efeitos do dolo serão sempre aplicáveis e não poderão ser 

afastados contratualmente, haja vista que não há licença para mentir ou para afastar os efeitos 

da violação da boa-fé objetiva170 .  Assim, independentemente de haver ou não regulação 

contratual sobre sandbagging, a higidez do negócio jurídico será afetada na hipótese de dolo, 

quando este for a causa do negócio jurídico.  

 

O erro, por sua vez, é espontâneo e não induzido pela contraparte, conforme descrição 

de Giovana Benetti: 

 

A situação interna do declarante em caso de dolo equivale à situação do indivíduo que 
erra, pois a vontade não teria sido exteriorizada se conhecidas todas as condições 
objetivas do negócio (ou teria sido em outros termos). A diferença está em que o erro 
é espontâneo, enquanto no dolo a parte enganada é induzida em erro por meio de 
artifícios, mentiras, informações inexatas ou omissões praticadas por outrem.171 

 

Assim, caso o adquirente tome ciência da falsidade da declaração e garantia 

posteriormente à tradição da participação societária e decida não perseguir o cumprimento 

contratual, ele poderá postular a anulação do negócio jurídico por erro, contanto que a 

declaração falsa tenha atingido elemento substancial e o erro seja escusável, i. e., poderia ser 

 
170 Conforme SABADIN, Mariana Guerra. Autonomia privada e licença para mentir – uma investigação sobre a 
possibilidade de limitação contratual da responsabilidade por dolo. 2015. 100 f. Dissertação (Mestrado). Escola 
de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Orientadora: Prof. Dra. Mariana Pargendler. São Paulo, 28.10.2015, 
disponível em <https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/14296>, pp. 87-88.  Fazemos novamente 
referência ao parágrafo único do art. 2.035 do Código Civil (2002) como fundamento legal para essa afirmação. 
171 BENETTI, Giovana. Dolo no Direito Civil: Uma Análise da Omissão de Informações. São Paulo: Quartier 
Latin, 2019, p. 63. 
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percebido por pessoa de diligência normal, na forma dos arts. 138 e 139 do Código Civil 

(2002)172. 

 

Diante dessa distinção, temos que se uma parte tinha conhecimento de informação falsa 

por ela prestada à contraparte, ou se omitiu informação relevante a fim de provocar o engano, 

agiu com dolo e os seus efeitos serão apurados à luz dos critérios anteriormente indicados173.  

Note-se que um dos objetivos das declarações e garantias, conforme ressalta Evandro de Pontes, 

é prevenir vícios de vontade do comprador, sejam eles causados por erro ou por dolo, sejam 

eles de natureza anulatória, resolutiva ou meramente indenizatória174 .  Não obstante, tais 

cláusulas não afastam peremptoriamente a possível presença de tais vícios175. 

 

2.7. O sandbagging à luz do aparato normativo brasileiro  

 

Como já discutido anteriormente, em determinadas circunstâncias, algumas das 

informações das quais o adquirente tomou conhecimento no período de negociação do contrato 

 
172 “Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial 
que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. 
Art. 139. O erro é substancial quando: 
I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais; 
II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que 
tenha influído nesta de modo relevante; 
III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio 
jurídico.” 
173 Nesse aspecto, leciona Catarina Monteiro Pires: “[e]m todo caso, a constatação de que uma dada informação 
foi ocultada não é suficiente para concluir que o contraente (devedor da informação) violou culposamente um 
dever contratual nos casos em que não haja dolo nem indução em erro. Nestas hipóteses, há que distinguir 
consoante a omissão se reporte a situações que só um dos contraentes está em condições de conhecer e casos em 
que esse contraente não conhece a contingência, mas estaria em condições de a conhecer, se agisse diligentemente. 
Neste últimos casos [sic], parece-nos, como ensinou FERREIRA DE ALMEIDA (ainda que num âmbito mais vasto do 
que o que nos ocupa) que ‘para que o comportamento seja desconforme com a boa-fé será necessário algum 
ingrediente adicional, como, por exemplo, o caráter ardiloso da omissão ou a concomitante violação do dever de 
lealdade’”. Aquisições de empresas e de participações acionistas: problemas e litígios. Coimbra: Almedina, 2018, 
p. 31, referindo-se a DE ALMEIDA, Carlos Ferreira. Contratos, I, Conceito. Fontes. Formação. Almedina: 
Coimbra, 2017 (6ª ed.), p. 235. 
174 PONTES, Evandro de. Representations & Warranties no direito brasileiro. 1ª ed. São Paulo: Almedina, 2014, 
p. 66. 
175 Conforme BENETTI, Giovana. Dolo no Direito Civil: Uma Análise da Omissão de Informações. São Paulo: 
Quartier Latin, 2019, p. 148.  Mariana Guerra Sabadin completa: “[t]rata-se de uma questão de política pública: 
há de se preservar a liberdade contratual, sem que esta seja ameaçada pela mentira, a qual não pode, portanto, em 
hipótese alguma, ser tida como socialmente aceita. [...] não podem as partes se utilizar de suas vontades para 
afastar normas do ordenamento jurídico destinadas a proteger valores caros e imprescindíveis para o bom 
funcionamento da sociedade por ele regida, como aquele que repugna a mentira, a intenção de se enganar outrem, 
a má-fé”. SABADIN, Mariana Guerra. Autonomia privada e licença para mentir – uma investigação sobre a 
possibilidade de limitação contratual da responsabilidade por dolo. 2015. 100 f. Dissertação (Mestrado). Escola 
de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Orientadora: Prof. Dra. Mariana Pargendler. São Paulo, 28.10.2015, 
disponível em <https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/14296>, pp. 64-65. 
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ou entre a celebração e o fechamento do negócio não são expressamente reveladas pelo 

alienante, ou o são de forma distinta daquelas identificadas pelo adquirente.  Este poderá 

constatar a falsidade ou ter dúvida quanto à veracidade, correção ou completude de determinada 

informação fornecida pelo alienante ou de declarações e garantias por este prestadas em 

contrato celebrado pelas partes, sujeito a posterior fechamento 176  em razão de outras 

informações obtidas mediante investigação realizada pelo adquirente ou à luz de informações 

e documentos fornecidos pelo próprio alienante.177 

 

Diante do conhecimento, pelo adquirente, de uma informação que represente violação 

de uma declaração e garantia por parte do alienante, aquele poderá ter diversas reações, como 

aprofundar a sua análise e investigação sobre o assunto, indagar e discutir o tema com o 

alienante previamente à celebração do contrato ou ao fechamento do negócio jurídico, com ou 

sem ajustes no contrato, seja no preço178 ou na forma de pagamento ou em outras condições 

contratuais, entre outros.  O adquirente poderá, contudo, celebrar o contrato e/ou fechar o 

negócio sem discussão específica sobre a sua descoberta com o alienante, o que poderá ser 

resultado de diversos fatores que tenham levado a tal decisão por parte do adquirente, como (i) 

a ausência de tempo hábil para aprofundar a análise da questão, em razão de prazo exíguo para 

fechar o negócio, por exemplo, por ter havido o decurso do prazo contratual de exclusividade 

em favor do adquirente, ou (ii) o consumo integral do orçamento do adquirente disponível para 

o trabalho de investigação, ou (iii) a presença de pontos mais relevantes na negociação entre as 

 
176 Ou, ainda, de declarações e garantias já sedimentadas na minuta do contrato trocada pelas partes. 
177 “El comprador puede adquirir conocimiento de la falsedad de las declaraciones y garantías a partir de la 
información que le entregue el vendedor (por ejemplo, a través de una disclosure letter o de un anexo de 
revelaciones), de su propria investigación o por medio de terceros”, conforme RECART APFELBECK, Joaquín. 
Sobre el conocimiento del comprador, antes de la firma del contrato o del cierre, de la falsedad de las 
declaraciones y garantías. Revista Chilena de Derecho, vol. 47, n. 2, pp. 565-588, 2020, p. 566. 
178 Cumpre repisar que a rediscussão do preço não é comum na prática empresarial, haja vista os custos de 
transação envolvidos.  Não obstante, veja-se a lógica econômica apresentada por Giacomo Grezzana nesse aspecto: 
“[é] razoável esperar que o adquirente precificará o bem objeto do negócio em função das informações que detém, 
preferindo descontar desde já do preço as contingências conhecidas, do que tomar o risco de cobrá-las 
posteriormente do alienante. Sob a mesma lógica negocial, o alienante fornece informações para se exonerar de 
responsabilidade e permitir ao adquirente já precificar todas as vicissitudes positivas e negativas da sociedade-
alvo para formar o preço que entende justo. A menos que assim seja expressamente previsto, seria pouco 
convincente que o adquirente quisesse pagar um preço não-justo pela participação societária, sabendo de tal 
injustiça”.  GREZZANA, Giacomo Luiz Maria Oliveira. Cláusula de Irrelevância da Ciência Prévia do 
Adquirente sobre Contingências da Sociedade-alvo em Alienações de Participação Societária (Cláusula de 
Irrelevância da Ciência Prévia – “Sandbagging Provisions”). In: Revista de Direito das Sociedades e dos Valores 
Mobiliários, n. 11. São Paulo: Almedina, p. 105-132, 2020, p. 119.  A racionalidade exposta pelo autor, porém, 
nem sempre é levada a cabo na prática empresarial, pois, como dito anteriormente, é incomum a rediscussão do 
preço haja vista os custos de transação envolvidos e as partes muitas vezes deixam o acerto econômico para 
momento posterior à aquisição, já que em certos casos a indenização opera como um ajuste econômico nas 
contrapartidas contratuais. 
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partes, o que torna secundária a discussão sobre a desconformidade identificada pelo 

comprador, ou (iv) o negócio tenha valor baixo a ponto de não justificar o custo de uma 

investigação detalhada da sociedade-alvo (a auditoria poderá ter escopo bem restrito), ou, (v) o 

adquirente prefere se valer da prerrogativa contratual de exigir ressarcimento da perda após o 

fechamento, ou, ainda, uma combinação dos motivos anteriormente mencionados, entre outros.  

A negociação de novos pontos identificados ao longo da operação gera custos de transação com 

os quais o adquirente pode optar por não lidar – ambas as partes podem adotar tal abordagem 

caso percebam a existência do problema na declaração.179 

 

As circunstâncias envolvidas em cada situação impactam a análise de em quais das 

hipóteses acima os remédios do adquirente remanescem sem impacto, inclusive a eventual 

presença de cláusulas que regulem os efeitos da ciência prévia do adquirente sobre as 

contingências180.  Em momento posterior à aquisição, o adquirente poderá se dedicar a conhecer 

em detalhes o tema com relação ao qual foi identificada desconformidade, inclusive mediante 

consulta aprofundada dos arquivos da empresa adquirida181, e poderá confirmar a violação da 

declaração e garantia em questão por parte do alienante e a sua extensão.  É natural que o 

adquirente proceda dessa forma, a fim de apurar fundamentos para o seu direito de reparação, 

muito embora tenha havido conhecimento prévio sobre discrepância.  Por ocasião do pedido de 

 
179 O trecho a seguir de texto do Giacomo Grezzana reforça a presença de custos de transação para reabrir 
discussões em estágio avançado das negociações: “[a] situação (c) [a contingência ocorreu e gerou uma perda 
materializada antes do contrato, com a ciência do adquirente], embora pouco comum, pode ocorrer se alguma 
contingência conhecida do adquirente se materializa entre a assinatura e o fechamento (signing e closing), ou se 
as negociações se estendem no tempo e uma contingência informada no início da transação acaba se materializando 
antes da assinatura. Em tais situações, não é raro que as partes prefiram não descontar as contingências 
materializadas do preço para não reabrir discussões em estágio avançado das negociações, contando que, dada a 
presença de cláusula pró-sandbagging, o adquirente poderá reclamar reembolso pós-fechamento. Aqui não será 
possível qualificar as declarações e garantias como obrigação de garantia, pois não haverá risco a ser garantido: o 
risco já estará concretizado, e, a perda, materializada. Mas isto não significa que a cláusula pró-sandbagging não 
terá operatividade, pois permanecerá a vontade das partes de que tais contingências sejam reembolsadas (estratégia 
close and sue). O mais correto será qualificar a cláusula como sendo um ajuste na mecânica de pagamento. É como 
se as partes estivessem de acordo com o reembolso de tal contingência, mas, por razões de conveniência prática, 
preferiram pagar o preço cheio para depois devolver uma parte sua, se o remédio previsto é redução do preço; ou, 
se o reembolso é diretamente à sociedade-alvo, poderia pensar-se em uma estipulação em favor de terceiro.” 
GREZZANA, Giacomo Luiz Maria Oliveira. Cláusula de Irrelevância da Ciência Prévia do Adquirente sobre 
Contingências da Sociedade-alvo em Alienações de Participação Societária (Cláusula de Irrelevância da Ciência 
Prévia – “Sandbagging Provisions”). In: Revista de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários, n. 11. São 
Paulo: Almedina, p. 105-132, 2020, pp.126-127. 
180 Contingência pode ser entendida como passivos, defeitos ou vicissitudes da sociedade-alvo anteriores à data de 
fechamento e que poderão resultar em custos ou perdas em momento futuro. 
181 Cumpre notar que se a aquisição envolver participação minoritária, o amplo acesso a tais informações poderá 
não ser verificado em razão de embaraços no plano societário, isto é, represamento de informações por parte da 
administração ou do sócio ou acionista controlador. 
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indenização pelo adquirente, caracterizar-se-á o denominado sandbagging, como já descrito 

anteriormente.   

 

Cumpre ressaltar que, na descrição do parágrafo acima, não há, de plano, correlação 

imediata com o dolo ou a má-fé por parte do adquirente, uma vez que, como se demonstrou 

acima, diversas são as possíveis causas para a ocorrência do sandbagging e a presença dos 

referidos ilícitos deverá ser verificada casuisticamente.  Não se pode descartar, porém, como 

visto, que o dolo esteja presente por parte do adquirente e/ou do alienante, com reflexos na 

higidez dos seus direitos ou até do negócio jurídico à luz do ordenamento pátrio182.  Uma 

primeira leitura do trecho a seguir transcrito poderia associar o sandbagging a uma conduta 

maliciosa a ele inerente: “no entanto, sob certas circunstâncias, um comprador que tenha 

conhecimento da inexatidão da garantia [‘warranty’] do vendedor poderá decidir que é mais 

vantajoso praticar ‘sandbagging’ com o vendedor e tentar ressarcir-se sob uma demanda de 

violação de garantia [‘warranty’] após o fechamento da operação”183.  Questiona-se, porém, se 

tal decisão do adquirente poderia estar fundamentada na alocação contratual de riscos pelas 

partes, estabelecida de comum acordo na formação do contrato paritário como resultado da 

autonomia da vontade.  Afinal, o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido, conforme 

o preceito “pacta sunt servanda”. 

 

Vale a transcrição de brilhante análise de James C. Freund, em sua conhecida obra sobre 

estratégias e técnicas para a negociação de aquisição de empresas, a respeito das opções que 

cabem ao adquirente diante da revelação de desconformidade anteriormente ao fechamento do 

negócio jurídico, após mencionar que a primeira hipótese seria gerar a oportunidade ao 

vendedor de revelar a informação voluntariamente (seja a omissão intencional ou não): 

 

Supondo que o comprador esteja convencido de que uma omissão relevante pelo 
vendedor foi totalmente inocente, ele tem várias opções de atitudes possíveis. Se o 
comprador ainda pretende fechar, mas não se importa de ter um argumento a ser usado 
diante da ocorrência de outras eventualidades que tornem o negócio menos desejável, 
ele pode simplesmente manter a omissão de lado e, com efeito, converter sua 
obrigação em uma opção. Na ausência de quaisquer desdobramentos indesejáveis 
adicionais, o comprador fecha sem mencionar a questão; se e quando isso resultar em 
responsabilidade, o comprador poderá então reivindicar uma indenização do vendedor 
com base na declaração falsa não divulgada. Caso o comprador mude de ideia antes 
do fechamento e decida desistir do negócio, ele poderá revelar seu conhecimento da 
omissão na véspera do fechamento, utilizando-o como pretexto para desistir. 

 
182 Vide item 2.6 acima. 
183 MIZIOLEK, Aleksandra; ANGELAKOS, Dimitrios. Contract Drafting: Sandbagging: From Poker To The 
World Of Mergers And Acquisitions. Michigan Bar Journal, v. 30, p. 30-34, Junho, 2013, p. 30, tradução nossa. 
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Tenho pelo menos duas dificuldades com esta opção. Em primeiro lugar, parece-me 
eticamente questionável, especialmente se o comprador está convencido de que a não 
divulgação foi desproposital. Dois, em um nível prático, ao manter-se silenciosamente 
inerte sobre a informação, o comprador corre o risco de o vendedor descobrir a 
omissão e trazê-la ao comprador antes do fechamento. Essa divulgação voluntária 
tornaria muito mais difícil para o comprador usar a omissão como base para evitar o 
contrato ou mesmo insistir na indenização. 
Uma segunda alternativa ao comprador é revelar a sua descoberta prontamente ao 
vendedor, receber as garantias do vendedor de que a omissão foi desproposital e 
abandonar o assunto. Embora o comprador ainda possa tecnicamente manter o direito 
de usar a omissão para uma saída, a introdução e o subsequente abandono do assunto 
tornam essa possibilidade extremamente estranha, tanto em termos práticos quanto 
éticos. Além disso, ao seguir para o fechamento com pleno conhecimento da omissão, 
poderá ser considerado que o comprador renunciou a qualquer direito a indenização 
posterior em caso de responsabilidade. 
Uma terceira alternativa, que me parece preferível, é que o comprador enfrente a 
questão no momento da descoberta e exponha abertamente sua posição ao 
vendedor.184 

 

O trecho acima, ao descrever a primeira alternativa do adquirente, relata a possibilidade 

de uso da discrepância da qual este tomou conhecimento como uma “carta na manga”185, que 

pode ser utilizada na véspera do fechamento da operação com o objetivo de negar efeitos ao 

negócio jurídico ao suscitar a ausência de implemento de condição, ou, se presente no contrato, 

a caracterização de condição resolutiva.  O uso do conhecimento sobre a falsidade de declaração 

e garantia como uma “carta na manga” acima descrito poderia caracterizar dolo do adquirente 

ou, ao menos, violação da boa-fé objetiva e do dever de colaboração, pois revela intenção 

maliciosa e uso oportunístico de tal conhecimento.  Vale citar nesse aspecto o caso o caso Galli 

v. Metz186, demanda relevante de Nova York cuja decisão inadmitiu o uso do sandbagging como 

uma “carta na manga”187.  Não obstante ser necessário avaliar as características de cada caso 

para apurar violação da boa-fé objetiva – se houver – e seus desdobramentos, é legítimo ao 

adquirente pleitear a reparação do defeito antes do fechamento ou a renegociação das bases 

contratuais ou, ainda, se opor ao fechamento do negócio jurídico caso seja revelada ou 

descoberta informação representativa de defeito da sociedade-alvo que lhe constitua o direito 

 
184 FREUND, James C. Anatomy of a merger: strategies and techniques for negotiating corporate acquisitions. 
New York: Law Journal, 1975, pp. 422-423, tradução nossa. 
185 Expressão cunhada por Mariana Pargendler e Carlos Portugal Gouvêa em As Diferenças entre Declarações e 
Garantias e os Efeitos do Conhecimento. In: Direito Societário, Mercado de Capitais, Arbitragem e Outros Temas: 
Homenagem a Nelson Eizirik. DE CASTRO, Rodrigo Rocha Monteiro; AZEVEDO, Luis Andre; HENRIQUES, 
Marcus de Freitas (Coord.). Vol. 3. São Paulo: Quartier Latin, p. 143-180, 2020, p. 165, com o significado de uso 
oportunista da descoberta sobre a falsidade de declaração e garantia. 
186 Galli v. Metz, 973 F.2d 145, 151 (2d Cir. 1992). 
187 Vide trecho da decisão da corte United States Court of Appeals, Second Circuit: “[q]uando um comprador fecha 
um contrato com pleno conhecimento e aceitação dos fatos revelados pelo vendedor que constituam uma violação 
da garantia [“warranty”] nos termos do contrato, o comprador deve ser impedido de alegar a violação 
posteriormente. Nessa situação, a menos que o comprador expressamente resguarde seus direitos sob as garantias 
[“warranties”] (como fez a CBS em Ziff-Davis), entendemos que o comprador renunciou à violação” Galli v. Metz, 
973 F.2d 145, 151 (2d Cir. 1992), tradução nossa. 
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de resolver o contrato188.  Cumpre ressaltar que é comum em contratos de compra e venda de 

participação societária com fechamento diferido estipular condição suspensiva ou resolutiva de 

que as declarações e garantias prestadas pelo vendedor no signing sigam verdadeiras, completas 

e corretas no closing, sob pena de o adquirente poder desistir do negócio ou, se entender que a 

infração é irrelevante, renunciar à condição e seguir com a aquisição.189 

 

Quanto ao sandbagging no Brasil, há entendimento de que o regime legal supletivo no 

ordenamento pátrio o proíbe na ausência de regulação contratual sobre a matéria, como 

retratado por Marcelo Trindade: 

 

Evidentemente, se o adquirente conhecia a falsidade da declaração no momento em 
que celebrou o negócio jurídico, não se pode mais falar em erro ou dolo, nem 
tampouco em vício oculto, ou mesmo indenização. Terá havido, nesse caso, vontade 
consciente de assunção de riscos, e tal ciência, em certos casos, pode inclusive vir a 
agravar as consequências, para o comprador, da materialização do risco.190 

 

No entendimento do autor acima, o qual será, data maxima venia, por nós contestado 

abaixo, na ausência de cláusulas pró-sandbagging e anti-sandbagging, esmiuçadas no próximo 

capítulo desta dissertação, caso o adquirente, após a celebração do contrato, mesmo ciente da 

desconformidade de declaração do vendedor, opte por dar seguimento ao cumprimento da 

obrigação principal, por entender que a discrepância é insuficiente para tirar-lhe o interesse no 

negócio (i. e. que o incumprimento não é absoluto), tal adquirente deverá recorrer ao art. 475 

do Código Civil (2002)191.  Com esse fundamento, previamente à tradição, o adquirente deve 

exigir o cumprimento da obrigação defeituosa, ao invés da resolução contratual, bem como 

postular indenização por perdas e danos, tal como previsto na referida norma, ou, ainda, a 

 
188 Notadamente se houver condição resolutiva cujo requisito tenha sido preenchido (e. g. efeito material adverso), 
ou a descoberta represente a impossibilidade de superação de todas as condições suspensivas para o fechamento. 
189 Conforme RECART APFELBECK, Joaquín. Sobre el conocimiento del comprador, antes de la firma del 
contrato o del cierre, de la falsedad de las declaraciones y garantías. Revista Chilena de Derecho, vol. 47, n. 2, pp. 
565-588, 2020, p. 575. 
190  TRINDADE, Marcelo. Sandbagging e as Falsas Declarações em Alienações Empresariais. In: Direito 
Societário, Mercado de Capitais, Arbitragem e Outros Temas: Homenagem a Nelson Eizirik. DE CASTRO, 
Rodrigo Rocha Monteiro; AZEVEDO, Luis André e HENRIQUES, Marcus de Freitas (Coord.). Vol. 3. São Paulo: 
Quartier Latin, p. 91-104, 2020, p. 93.  Como mencionado no trecho transcrito, tampouco será possível ao 
adquirente previamente conhecedor da discrepância alegar vício redibitório (oculto), na forma do art. 441 do 
Código Civil (2002), haja vista que o vício outrora oculto perdeu essa qualidade anteriormente à aquisição.  O 
vício oculto, por definição, deve ser oculto. 
191 “Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o 
cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.” 
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incidência da cláusula penal, se houver.192  Note-se que a indenização, nesse caso, seria cobrada 

antes mesmo do fechamento, hipótese que difere do “sandbagging clássico”, pois este ocorre 

mediante o pleito de indenização posteriormente ao fechamento.  Ou seja, este entendimento 

de Marcelo Trindade se aplica apenas para a descoberta entre signing e closing.  Cumpre 

esclarecer, porém, qual seria a indenização a ser cobrada nesse caso, ou seja, qual o dano antes 

da tradição da participação societária. 

 

A ressalva pelo adquirente descrita acima seria necessária para preservar os seus 

direitos, pois, conforme sustentado por Marcelo Trindade, o ordenamento pátrio refuta o 

sandbagging no silêncio no contrato193  à luz da disciplina da anulabilidade dos negócios 

jurídicos prevista no Código Civil (2002), como segue.  Em primeiro, o art. 172 estabelece que 

“[o] negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de terceiro”.  Em segundo, 

o art. 173 requer que o ato de confirmação contenha “a substância do negócio celebrado e a 

vontade expressa de mantê-lo”.  Em terceiro, o art. 174 admite a confirmação tácita do contrato 

anulável, ao prever que “[é] escusada a confirmação expressa, quando o negócio já foi cumprido 

em parte pelo devedor, ciente do vício que o inquinava”.  Ora, trata-se justamente da situação 

na qual o adquirente, ciente de que a declaração é falsa, opta pelo fechamento do negócio 

jurídico em vez de perseguir a anulação por erro (estaria, contudo, sempre presente tal 

prerrogativa?) ou ressalvar o seu direito à indenização e persegui-lo juntamente com o 

cumprimento contratual, caso o alienante recuse a tradição à luz da ressalva, na forma prevista 

no art. 475 do Código Civil (2002).  Por fim, o art. 175 de tal lei civil impõe que 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”.  Desta feita, cessam as 

 
192 Conforme TRINDADE, Marcelo. Sandbagging e as Falsas Declarações em Alienações Empresariais. In: 
Direito Societário, Mercado de Capitais, Arbitragem e Outros Temas: Homenagem a Nelson Eizirik. DE 
CASTRO, Rodrigo Rocha Monteiro; AZEVEDO, Luis André e HENRIQUES, Marcus de Freitas (Coord.). Vol. 
3. São Paulo: Quartier Latin, p. 91-104, 2020, p. 102. Segundo o autor, a busca pela referida indenização será o 
meio pelo qual o adquirente será capaz de reduzir economicamente a contraprestação que lhe incumbe. 
193 Conforme trecho a seguir da obra do autor: “[o] que o regime legal brasileiro não admite, de nenhum modo, na 
omissão de disposição contratual, é que o comprador, ciente embora da falsidade das declarações, prefira não 
perseguir a anulação por erro, nem o cumprimento forçado com direito a indenização, mas, ao contrário, opte por 
dar execução ao contrato sem qualquer ressalva, obtendo a tradição da coisa devida, para depois pretender postular 
indenização ou a multa. Em prol da segurança jurídica, a consequência do direito brasileiro para a execução sem 
ressalva, pelo adquirente já ciente da falsidade da declaração do alienante, será dúplice e definitiva: o negócio 
convalescerá e o adquirente perderá o direito não apenas de postular a anulação como o de exercer qualquer outra 
pretensão contra o alienante, inclusive de indenização ou de demandar a cláusula penal, se houver”. TRINDADE, 
Marcelo. Sandbagging e as Falsas Declarações em Alienações Empresariais. In: Direito Societário, Mercado de 
Capitais, Arbitragem e Outros Temas: Homenagem a Nelson Eizirik. DE CASTRO, Rodrigo Rocha Monteiro; 
AZEVEDO, Luis André e HENRIQUES, Marcus de Freitas (Coord.). Vol. 3. São Paulo: Quartier Latin, p. 91-
104, 2020, p. 102.  
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prerrogativas do adquirente perante o alienante como resultado da execução voluntária do 

negócio anulável, i. e., do fechamento do negócio.194  Ocorre que nem todo conhecimento de 

declaração falsa torna o negócio anulável – em verdade, parece-nos que raros conhecimentos 

levariam a esse resultado, razão pela qual, data venia, não concordamos com o entendimento 

de Marcelo Trindade nesse aspecto. 

 

Esse entendimento fundamenta a extinção do direito de reparação do adquirente, 

tornando ineficaz e ilícito o exercício do seu direito subjetivo à indenização.  Segundo Marcelo 

Trindade, para evitar tal consequência, caberá, assim, ao adquirente, ex vi do art. 475 do Código 

Civil (2002), exigir o cumprimento da obrigação defeituosa e pleitear as perdas e danos 

cabíveis: como traduzir, porém, tais pedidos diante de descoberta de falsidade de declaração do 

vendedor antes do fechamento e, portanto, antes que o comprador tenha sofrido prejuízos 

decorrentes da falsidade de declarações a respeito de uma empresa cujas quotas ou ações ainda 

não detém?  Intriga-nos a conclusão de que será necessária a apresentação de pedido de 

indenização antes do fechamento, pois, além de parecer difícil numerar os danos sofridos neste 

momento, tal pedido de indenização possivelmente geraria um conflito entre as partes e poderia 

até mesmo pôr em risco o fechamento do negócio, o que torna a defesa dos interesses do 

adquirente ainda mais complexa com base no fundamento apresentado pelo autor.   

 

Giacomo Grezzana apresenta fundamento distinto para a sua conclusão de que o 

ordenamento jurídico brasileiro é anti-sandbagging, com o qual nos alinhamos.  Segundo o 

autor, a norma explícita sobre defeitos da coisa está nos arts. 441 e 457 do Código Civil (2002), 

que versam, respectivamente, sobre vícios redibitórios e evicção e “preenchem, por analogia, 

uma lacuna na normativa geral aplicável aos contratos”195, uma vez que se prestam a preencher 

uma lacuna da legislação dos contratos em geral, que não possui norma especificamente 

estabelecida sobre os efeitos do conhecimento prévio pelo adquirente dos defeitos da coisa.  

Trata-se de aplicação analógica dos arts. 441 e 457 para preencher a referida lacuna e os 

 
194 Marcelo Trindade conclui: “[p]ortanto, na omissão da disciplina pelas partes, o devedor do preço, credor da 
coisa, aceitando a execução do contrato, mesmo ciente da falsidade da declaração do alienante devedor, não poderá 
voltar atrás, seja para pedir a anulação, seja para pleitear indenização (ou cláusula penal que a tenha prefixado, se 
for o caso)”. Sandbagging e as Falsas Declarações em Alienações Empresariais. In: Direito Societário, Mercado 
de Capitais, Arbitragem e Outros Temas: Homenagem a Nelson Eizirik. DE CASTRO, Rodrigo Rocha Monteiro; 
AZEVEDO, Luis André e HENRIQUES, Marcus de Freitas (Coord.). Vol. 3. São Paulo: Quartier Latin, p. 91-
104, 2020, p. 103. 
195 GREZZANA, Giacomo Luiz Maria Oliveira. Cláusula de Irrelevância da Ciência Prévia do Adquirente sobre 
Contingências da Sociedade-alvo em Alienações de Participação Societária (Cláusula de Irrelevância da Ciência 
Prévia – “Sandbagging Provisions”). In: Revista de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários, n. 11. São 
Paulo: Almedina, p. 105-132, 2020, p. 112.  
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mencionados artigos acabam por constituir norma geral do direito contratual brasileiro.196  O 

autor, portanto, estende o regime das garantias legais às garantias contratuais e conclui: 

 

Na esfera dos vícios redibitórios e evicção, eles criam uma obrigação de garantia de 
origem legal contra o vício oculto, cuja consequência é a possiblidade de o adquirente 
exigir as garantias edilícias e outros remédios do Código; quando preenchem a lacuna 
da normativa geral aplicável aos contratos, integram o conteúdo do contrato com a 
regra de que o alienante não responde pelos vícios e contingências conhecidas do 
adquirente no momento da conclusão do contrato.197 

 

A análise da validade dos atos do adquirente quando há sandbagging inclui verificar se 

ambas as partes sabiam da desconformidade ou apenas o adquirente.  Daniel Kalansky e Rafael 

Biondi Sanchez, embora tenham se manifestado de forma predominantemente oposta ao 

sandbagging, entendem que deverá haver a reparação civil prevista no contrato, mesmo diante 

do silêncio do contrato, se o comprador não teve a intenção de fazer com que o vendedor 

prestasse uma declaração falsa com o único propósito de buscar indenização posterior, ou se o 

conhecimento não era totalmente claro, ou, ainda, se ambas as partes tinham conhecimento da 

falsidade e entenderam por bem deixar a solução para os mecanismos de indenização previstos 

contratualmente198.  Em relação à descoberta pelo adquirente da falsidade entre signing e 

closing, cumpre verificar se (i) o contrato prevê expressamente que as declarações e garantias 

prestadas na celebração deverão continuar verdadeiras no fechamento, qual a data do fato 

gerador que tornou falsa a declaração e garantia e quais as consequências de tal falsidade (e. g. 

o direito ao ressarcimento posterior ao fechamento ou até mesmo o direito de o adquirente se 

opor ao fechamento), (ii) o contrato, embora estabeleça declarações e garantias, nada prevê 

sobre a sua reafirmação no fechamento e a data do fato gerador que tornou falsa a declaração e 

garantia é posterior à data de celebração do contrato, (iii) o contrato possui cláusula pró-

sandbagging, (iv) o contrato possui cláusula anti-sandbagging, (v) o adquirente exigiu a 

inclusão de cláusula pró-sandbagging em instrumento celebrado no fechamento sem revelar a 

 
196  Conforme GREZZANA, Giacomo Luiz Maria Oliveira. Cláusula de Irrelevância da Ciência Prévia do 
Adquirente sobre Contingências da Sociedade-alvo em Alienações de Participação Societária (Cláusula de 
Irrelevância da Ciência Prévia – “Sandbagging Provisions”). In: Revista de Direito das Sociedades e dos Valores 
Mobiliários, n. 11. São Paulo: Almedina, p. 105-132, 2020, pp. 112-114.  
197  Conforme GREZZANA, Giacomo Luiz Maria Oliveira. Cláusula de Irrelevância da Ciência Prévia do 
Adquirente sobre Contingências da Sociedade-alvo em Alienações de Participação Societária (Cláusula de 
Irrelevância da Ciência Prévia – “Sandbagging Provisions”). In: Revista de Direito das Sociedades e dos Valores 
Mobiliários, n. 11. São Paulo: Almedina, p. 105-132, 2020, p. 114.  O autor utiliza a expressão “momento da 
conclusão do contrato” (grifo nosso) e nos parece que o mesmo vale para os vícios e contingências conhecidas do 
adquirente no momento do fechamento do negócio.  
198 Conforme KALANSKY Daniel; SANCHEZ, Rafael Biondi. Sandbagging Clauses nas Operações de Fusões e 
Aquisições (M&A). Novos Temas de Direito e Corporate Finance. BARBOSA, Henrique e BOTREL, Sérgio 
(Coord.). São Paulo: Quartier Latin, p. 145-153, 2019, p. 152. 
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descoberta de desconformidade de declaração e garantia, ou (vi) na hipótese no item “v” 

anterior, tanto vendedor como comprador sabiam da informação falsa ou apenas o adquirente. 

 

Outras distinções pertinentes são extraídas da verificação das seguintes hipóteses199: (i) 

o adquirente tomou ciência, antes do contrato, do risco de que venha a se materializar uma 

contingência no futuro, por exemplo a existência de uma demanda judicial contra a sociedade-

alvo que ainda não possui sentença; (ii) a contingência ocorreu antes do contrato e é conhecida 

do adquirente, mas não se sabe quando haverá perda tampouco o montante de uma efetiva perda 

para a sociedade-alvo, e (iii) a contingência ocorreu e gerou uma perda antes do contrato e o 

adquirente tem ciência disso.  Na hipótese do item (i) se está diante de um verdadeiro risco, 

uma vez que não há certeza de se haverá perda e seu valor e, se houver cláusula pró-

sandbagging, esta protegerá o adquirente contra o referido risco, constituindo verdadeira 

obrigação de garantia.  No item (ii), o risco deixa de dizer respeito à existência da perda mas, 

sim, quanto ao tempo para que seja cobrada e o seu valor, remanescendo a qualidade de 

obrigação de garantia da cláusula de declaração e garantia pertinente, desde que haja a cláusula 

pró-sandbagging uma vez que o adquirente tem conhecimento da questão200.  Já a hipótese do 

item (iii) é menos comum e pode ocorrer se houver a materialização de uma perda entre a 

celebração e o fechamento da aquisição, ou se uma contingência informada no início da 

negociação acaba por se materializar antes da celebração, ou seja, é constituída uma obrigação 

de pagamento pela sociedade-alvo.  A fim de evitar o custo de transação envolvido na reabertura 

de discussão em estágio avançado das negociações, as partes poderão optar por seguir com o 

fechamento, contanto que haja cláusula pró-sandbagging dado o conhecimento da questão pelo 

adquirente, o que permitirá o pleito posterior de reembolso como forma de ajuste econômico 

 
199 Levantamos as distinções e seus desdobramentos em seguida expostos com apoio em texto de GREZZANA, 
Giacomo Luiz Maria Oliveira. Cláusula de Irrelevância da Ciência Prévia do Adquirente sobre Contingências da 
Sociedade-alvo em Alienações de Participação Societária (Cláusula de Irrelevância da Ciência Prévia – 
“Sandbagging Provisions”). In: Revista de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários, n. 11. São Paulo: 
Almedina, p. 105-132, 2020, p. 125. 
200 Nesse ponto, Giacomo Luiz Maria Oliveira Grezzana completa: “[d]iferentemente de um contrato de seguro, 
em que o prêmio é uma pequena parcela do risco segurado, na hipótese de que aqui se trata, o adquirente paga pela 
participação societária o preço cheio que ela vale sem as contingências. A comutatividade do contrato se mantém, 
mesmo sabendo que as perdas terão de ser fatalmente reembolsadas em algum momento no futuro. A parte que 
presta as declarações e garantias assume sobre seu patrimônio não o risco de ocorrência da contingência (que já 
ocorreu), mas o risco do tempo e do valor”. Cláusula de Irrelevância da Ciência Prévia do Adquirente sobre 
Contingências da Sociedade-alvo em Alienações de Participação Societária (Cláusula de Irrelevância da Ciência 
Prévia – “Sandbagging Provisions”). In: Revista de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários, n. 11. São 
Paulo: Almedina, p. 105-132, 2020, p. 126. 
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do negócio ou na mecânica do pagamento201 – neste cenário, estamos assumindo que tanto 

adquirente como vendedor têm ciência da questão para afastar a hipótese de violação da boa-fé 

objetiva pelo adquirente.  Cumpre notar que, neste caso, não haverá risco a ser garantido, pois 

este terá sido confirmado e a perda materializada e a cláusula pró-sandbagging representará a 

vontade das partes de que as contingências sejam indenizadas – por isso a referência anterior a 

ajuste na mecânica do pagamento. 

 

Caio Raphael Marotti de Oliveira, por sua vez, entende que não há um regime legal 

específico em abstrato sobre o conhecimento prévio e sustenta que, como regra, “o regime geral 

do inadimplemento contratual responsabiliza o vendedor pelo descumprimento de uma 

obrigação a despeito do conhecimento do comprador sobre a obrigação em questão”202, de 

forma que tal responsabilidade do vendedor somente é afastada com fundamento excepcional, 

como a contrariedade à boa-fé objetiva.  Pode-se dizer que não seria, em verdade, 

inadimplemento de obrigação, mas o surgimento do dever de fazer cumprir a garantia prestada 

em favor do adquirente. 

 

Ponto controverso diz respeito à diferenciação, se for o caso, em relação ao tratamento 

jurídico a ser dado diante de sandbagging que envolva futuros prejuízos de valores 

inexpressivos ou de valores significativos, ou seja, se cabe aplicar resolução distinta a depender 

da representatividade da perda a ser pleiteada pelo adquirente posteriormente ao fechamento.  

Nossa pesquisa não encontrou discussão específica sobre esse ponto, contudo dois 

desdobramentos nos parecem inerentes quando envolvido valor expressivo (à luz do valor do 

negócio e da solidez financeira das partes) ou questão que represente empecilho relevante para 

 
201  Conforme GREZZANA, Giacomo Luiz Maria Oliveira. Cláusula de Irrelevância da Ciência Prévia do 
Adquirente sobre Contingências da Sociedade-alvo em Alienações de Participação Societária (Cláusula de 
Irrelevância da Ciência Prévia – “Sandbagging Provisions”). In: Revista de Direito das Sociedades e dos Valores 
Mobiliários, n. 11. São Paulo: Almedina, p. 105-132, 2020, p. 126. 
202 OLIVEIRA, Caio Raphael Marotti de. A cláusula pro-sandbagging (conhecimento prévio) em contratos de 
alienação de participação acionária. 2020. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) - Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020, p. 161. <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-
04052021-153205/publico/6490304_Dissertacao_Corrigida.pdf>. Acesso em: 23 Jul. 2021.  Completa o autor que 
“no caso de uma obrigação de garantia, o vendedor assume a responsabilidade de modo tão estrito que a doutrina 
nacional mantém a responsabilidade do vendedor mesmo por caso fortuito ou força maior” (p. 162), bem como 
esclarece qual seria o fundamento excepcional para afastar a responsabilidade do vendedor: “[e]sse fundamento 
excepcional, que deve ser demonstrado concretamente em cada caso, pode ser um acordo das partes que, implícita 
ou explicitamente, excepciona a responsabilidade do vendedor – por exemplo, por meio de uma cláusula anti-
sandbagging ou estrutura contratual que produza efeito similar, ou por meio de um comportamento que 
inequivocamente afaste a responsabilidade do vendedor pela matéria objeto de conhecimento do comprador, como 
uma renúncia tácita. Pode ser também alguma outra razão, como a contrariedade à boa-fé objetiva ou uma omissão 
dolosa de informação. Seja como for, o afastamento da responsabilidade deve ser demonstrado no caso concreto, 
sem o que a responsabilidade do vendedor deve permanecer” (p. 162). 
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a regular condução das atividades da sociedade-alvo (por exemplo, um evento que, quando 

divulgado, impactará negativamente a imagem e a reputação da sociedade-alvo): (i) por um 

lado, haverá alto custo de transação envolvido na discussão e renegociação, pelo adquirente 

com o vendedor, do preço ou das bases contratuais diante da descoberta de questão de grande 

impacto e (ii) por outro lado, silenciar sobre aspecto que gere grande impacto financeiro ao 

vendedor em razão do seu dever de indenização poderá ser entendido como violação da boa-fé 

objetiva e/ou dos seus deveres anexos de informação e cooperação.  Na hipótese, porém, em 

que a questão descoberta represente prejuízo futuro de valor inexpressivo ou de montante 

proporcionalmente reduzido, o adquirente poderá sustentar que seu silêncio seria admitido e 

irrelevante em analogia com os critérios legais para a caracterização do erro, que deve ser 

substancial nos termos dos arts. 138 e 139 do Código Civil (2002).  Não se pretende propor tais 

soluções acima para esse aspecto do sandbagging, mas tão somente levantar questões para 

reflexão. 

 

Catarina Monteiro Pires trata das consequências no direito alemão do conhecimento 

prévio de discrepância pelo adquirente, o qual deixará de ter os direitos: 

 

No direito alemão, resulta do §442/1, 1ª parte do BGB os direitos do comprador em 
virtude de um defeito são excluídos, quando este o conhecia aquando da celebração 
do contrato. Na 2ª parte determina-se, depois, que o comprador que desconhece o 
defeito por ter agido com negligência grosseira só pode invocar o defeito se o 
vendedor tiver agido com dolo ou tiver aceitado uma garantia. Estas normas têm 
várias consequências no âmbito da venda da empresa. Em primeiro lugar, ainda que 
se entenda que é o vendedor quem tem o ónus da prova do conhecimento por parte do 
comprador, a verdade é que a auditoria pode vir a constituir uma desvantagem para o 
comprador. Em segundo lugar, se o comprador não tem o conhecimento da 
circunstância em virtude de negligência grosseira, também fica excluída a pretensão 
indemnizatória do comprador, a não ser que haja uma garantia. Pergunta-se, depois, 
se a existência de uma garantia deve afastar a exclusão dos direitos do comprador 
quando este tenha conhecimento positivo do defeito.203 

 

A mesma autora então sintetiza os efeitos no direito português do conhecimento prévio 

de discrepância, que também tende para a exclusão da responsabilidade do vendedor em caso 

de ciência do vício pelo adquirente: 

 

[O] conhecimento positivo de um vício da empresa, através da auditoria, pode excluir 
a responsabilidade do vendedor. Com efeito, nestas hipóteses pode não se registar 

 
203  PIRES, Catarina Monteiro. Aquisições de empresas e de participações acionistas: problemas e litígios. 
Coimbra: Almedina, 2018, pp. 39-40.  Discordamos, contudo, da afirmação da autora de que a auditoria pode vir 
a constituir uma desvantagem para o comprador, uma vez que se trata do cumprimento de seu dever de diligência 
e de autoinformação. 
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desalinhamento algum entre o programa acordado e a realidade, não havendo que falar 
em não cumprimento, nem em cumprimento defeituoso por parte do vendedor. 
A responsabilidade do vendedor pode ainda ser excluída ou atenuada, se for possível 
provar que, através da auditoria, o comprador podia ter tido conhecimento da 
circunstância causadora do dano do comprador.204 

 

De acordo com a autora, portanto, os ordenamentos alemão e português inadmitem o 

sandbagging na ausência de disposição contratual sobre o tema, com a consequente redução ou 

extinção dos direitos do adquirente.  O mesmo efeito ocorre no direito espanhol, conforme 

defendido por Joaquín Recart Apfelbeck205.  O direito chileno, por sua vez, faz interessante 

distinção quanto ao conhecimento efetivo de falsidade e a dúvida que o adquirente possa ter 

quanto à veracidade de uma declaração e garantia: no primeiro caso, o seu direito de reparação 

é afetado, ao passo que no segundo caso as dúvidas não deveriam prejudicar seu direito.206   

 

Dessa forma, com base no exposto acima, conclui-se que, ao contrário do que pode 

insinuar a origem da sua denominação, não há dolo ou má-fé inerente ao sandbagging, porém 

poderá haver condutas do comprador violadoras da boa-fé objetiva ou eivadas de dolo, o que 

deverá ser verificado e comprovado como situação de exceção.  Ademais, há distintos 

fundamentos apresentados pela literatura jurídica nacional para defender que o ordenamento 

brasileiro é anti-sandbagging 207 , bem como há entendimento de que não há vedação ao 

sandbagging na ausência de disposição contratual sobre o tema208.  Outro ponto importante 

 
204  PIRES, Catarina Monteiro. Aquisições de empresas e de participações acionistas: problemas e litígios. 
Coimbra: Almedina, 2018, p. 40. 
205 Conforme RECART APFELBECK, Joaquín. Sobre el conocimiento del comprador, antes de la firma del 
contrato o del cierre, de la falsedad de las declaraciones y garantías. Revista Chilena de Derecho, vol. 47, n. 2, pp. 
565-588, 2020, p. 575.  O mesmo autor afirma: “[c]omo afirma la doctrina española, un comprador racional que 
sabe que una o más declaraciones y garantías son falsas, puede desistirse del contrato o intentar renegociarlo, 
mediante la reducción del precio o la incorporación de una cláusula de specific indemnity. Si el comprador no 
logra acordar un ajuste en el precio o una specific indemnity, y desea seguir adelante con el contrato, al menos 
debiera reservarse expresamente su derecho a reclamar. Además, el comprador que reclama de una infracción de 
las declaraciones y garantías que conocía antes de la firma o del cierre, actúa contradictoriamente y, por tanto, 
vulnera la buena fe”. Sobre el conocimiento del comprador, antes de la firma del contrato o del cierre, de la 
falsedad de las declaraciones y garantías. Revista Chilena de Derecho, vol. 47, n. 2, pp. 565-588, 2020, p. 584. 
206 Conforme RECART APFELBECK, Joaquín. Sobre el conocimiento del comprador, antes de la firma del 
contrato o del cierre, de la falsedad de las declaraciones y garantías. Revista Chilena de Derecho, vol. 47, n. 2, pp. 
565-588, 2020, p. 584. 
207 Conforme TRINDADE, Marcelo. Sandbagging e as Falsas Declarações em Alienações Empresariais. In: 
Direito Societário, Mercado de Capitais, Arbitragem e Outros Temas: Homenagem a Nelson Eizirik. DE 
CASTRO, Rodrigo Rocha Monteiro; AZEVEDO, Luis André e HENRIQUES, Marcus de Freitas (Coord.). Vol. 
3. São Paulo: Quartier Latin, p. 91-104, 2020, p. 93 e Conforme GREZZANA, Giacomo Luiz Maria Oliveira. 
Cláusula de Irrelevância da Ciência Prévia do Adquirente sobre Contingências da Sociedade-alvo em Alienações 
de Participação Societária (Cláusula de Irrelevância da Ciência Prévia – “Sandbagging Provisions”). In: Revista 
de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários, n. 11. São Paulo: Almedina, p. 105-132, 2020, pp. 112-114. 
208 Conforme OLIVEIRA, Caio Raphael Marotti de. A cláusula pro-sandbagging (conhecimento prévio) em 
contratos de alienação de participação acionária. 2020. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) - Faculdade 
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analisado acima são as importantes distinções a serem consideradas para avaliar a manutenção 

dos remédios do adquirente, que devem permanecer quando houver cláusula pró-sandbagging 

em boa parte das hipóteses analisadas, à luz da existência de um risco a ser garantido por meio 

da declaração e garantia. 

 

Para além da análise da admissibilidade do sandbagging à luz do ordenamento brasileiro 

na ausência de disposição contratual (regime legal supletivo ou “default rule”), cumpre avaliar 

os impactos nos deveres, direitos e prerrogativas das partes quando instituídas cláusulas que 

regulam os efeitos do conhecimento prévio do comprador de falsidade de declaração e garantia 

prestada pelo vendedor, bem como examinar as cláusulas admitidas ou rechaçadas pelo aparato 

normativo pátrio.  

 
de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020, p. 161. 
<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-04052021-
153205/publico/6490304_Dissertacao_Corrigida.pdf>. Acesso em: 23 Jul. 2021. 
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III. CLÁUSULAS SOBRE O CONHECIMENTO PRÉVIO DE 

DESCONFORMIDADE PELO ADQUIRENTE (SANDBAGGING) 

 

3.1. As cláusulas anti-sandbagging e pró-sandbagging 

 

Aleksandra Miziolek e Dimitrios Angelakos, em texto com excelente análise sobre 

sandbagging nos distintos ordenamentos jurídicos norte-americanos, afirmam que, nos últimos 

anos, os termos “pro-sandbagging” e “anti-sandbagging” também foram usados para descrever 

disposições em contratos de compra e venda de participações societárias que se destinam a 

esclarecer o impacto do conhecimento, por uma parte, prévio ao fechamento de uma violação 

da garantia (warranty) da outra parte209.  Conforme apontam Daniel Kalansky e Rafael Biondi 

Sanchez quanto à cláusula pró-sandbagging, “mesmo que o comprador tivesse conhecimento 

de que uma determinada declaração prestada pelo vendedor não estivesse correta, poderia o 

comprador buscar uma indenização por falsidade na declaração” 210 .  Considerando as 

declarações e garantias na sua função de obrigação de garantia, a cláusula pró-sandbagging 

alarga o suporte fático da garantia, incluindo no âmbito desta todo e qualquer passivo com fato 

gerador anterior à tradição da participação societária (i.e. qualquer violação de garantia), 

mesmo se previamente conhecida do adquirente211.  A cláusula pró-sandbagging, assim, é uma 

cláusula de garantia, pois a vendedora garante uma declaração ainda que seja percebida como 

falsa pelo destinatário. 

 

 
209 MIZIOLEK, Aleksandra; ANGELAKOS, Dimitrios. Contract Drafting: Sandbagging: From Poker To The 
World Of Mergers And Acquisitions. Michigan Bar Journal, v. 30, p. 30-34, Junho, 2013, p. 30. 
210 KALANSKY Daniel; SANCHEZ, Rafael Biondi. Sandbagging Clauses nas Operações de Fusões e Aquisições 
(M&A). Novos Temas de Direito e Corporate Finance. BARBOSA, Henrique e BOTREL, Sérgio (Coord.). São 
Paulo: Quartier Latin, pp. 145-153, 2019, p. 147.  No mesmo sentido, doutrina chilena: “[b]ajo una regla de 
responsabilidad estricta, no se requiere efectuar un juicio de valor sobre la conducta del declarante demandado; 
esto, es irrelevante si el declarante sabía o no que una declaración estaba incumplida y si comunicó o no al receptor 
que la declaración era falsa”, conforme RECART APFELBECK, Joaquín. Sobre el conocimiento del comprador, 
antes de la firma del contrato o del cierre, de la falsedad de las declaraciones y garantías. Revista Chilena de 
Derecho, vol. 47, n. 2, pp. 565-588, 2020, p. 566.  
211  Conforme GREZZANA, Giacomo Luiz Maria Oliveira. Cláusula de Irrelevância da Ciência Prévia do 
Adquirente sobre Contingências da Sociedade-alvo em Alienações de Participação Societária (Cláusula de 
Irrelevância da Ciência Prévia – “Sandbagging Provisions”). In: Revista de Direito das Sociedades e dos Valores 
Mobiliários, n. 11. São Paulo: Almedina, p. 105-132, 2020, p. 127.  O mesmo autor sustenta que se considerada a 
“função conformativa” das declarações e garantias consistente na obrigação de dar a participação, a cláusula pró-
sandbagging projeta para o campo do cumprimento defeituoso do contrato a entrega das ações ou quotas 
“impregnadas” de contingências conhecidas, de sorte que é como se o adquirente soubesse antecipadamente que 
o contrato não será cumprido adequadamente e se resguardasse, por meio de tal cláusula, contra essa possibilidade 
(p. 128). 
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Charles K. Whitehead fez um levantamento de 884 contratos regidos pelos 

ordenamentos jurídicos dos estados da Califórnia (e de outros estados de tendência anti-

sandbagging), Delaware e Nova York celebrados no período de julho de 2007 a junho de 2011, 

o qual revelou que 47,1% dos referidos contratos adotaram cláusula expressa pró-sandbagging, 

ao passo que apenas 5,5% dos referidos contratos adotaram cláusula anti-sandbagging, 

enquanto 47,4% dos contratos eram silentes sobre sandbagging212.  

 

Para que não haja dúvida, a nossa posição é de que a instituição da cláusula anti-

sandbagging e pró-sandbagging é admitida pelo ordenamento brasileiro, sobretudo em razão 

do princípio da autonomia privada e da força vinculante dos contratos, por versarem sobre 

direitos dispositivos.  Contudo, essa premissa não se estende para cláusulas que busquem 

modificar os efeitos legais relativos ao erro ou dolo, tampouco é aplicável para toda e qualquer 

cláusula, haja vista que por vezes a criatividade empresarial adota cláusulas cuja redação vai de 

encontro a certos preceitos legais.213 

 

3.2. Razões para contratar a cláusula pró-sandbagging  

 

Pode parecer injusto que o adquirente tenha o direito de demandar indenização por 

violação de uma declaração e garantia que sabia ser inexata ou falsa antes de concluir ou fechar 

a operação.  No entanto, há razões que justificam a contratação de cláusula pró-sandbagging, 

conforme exposto a seguir. 

 

(i) afastar a alegação de conhecimento prévio como meio de restringir direitos e 

evitar o fornecimento de quantidade exacerbada de informações 

 
212 Conforme WHITEHEAD, Charles K., “Sandbagging: Default Rules and Acquisition Agreements”. Delaware 
Journal of Corporate Law, v. 36, p. 1081-1115, 2011, p. 4 [1091]. O autor, adiante, esclarece (p. 7 [1100 e 1101]): 
“[p]arte da razão para a grande quantidade de disposições pró-sandbagging nos contratos regidos pelas leis de 
Delaware e Nova York pode ser que a lei acerca de sandbagging seja um tanto incerta. Como resultado, os 
profissionais da área normalmente aconselham os compradores a negociar uma cláusula pró-sandbagging, mesmo 
que seja provável que o sandbagging seja mantido sem a cláusula na jurisdição local. A norma da lei na ausência 
de disposição contratual pode ser ofuscada pela prática. Os compradores que valorizam o direito de sandbagging 
podem desenvolver soluções padrão, independentemente da lei aplicável. Certamente, nesse caso, uma disposição 
pró-sandbagging pode ser mais importante [1101] do que a regra padrão, resultando em uma semelhança nos 
contratos entre as jurisdições” (tradução nossa). 
213 A mesma posição é adotada por Caio Raphael Marotti de Oliveira, conforme A cláusula pro-sandbagging 
(conhecimento prévio) em contratos de alienação de participação acionária. 2020. Dissertação (Mestrado em 
Direito Comercial) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020, p. 136. 
<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-04052021-
153205/publico/6490304_Dissertacao_Corrigida.pdf>. Acesso em: 23 Jul. 2021. 
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Pode-se sustentar que, na ausência de estipulação pró-sandbagging e a consequente 

aplicação de regime anti-sandbagging, qualquer investigação sobre o conhecimento do 

adquirente em relação à veracidade das declarações complicaria significativamente o processo 

de indenização e permitiria ao alienante impedir o ressarcimento de danos legítimos do 

adquirente com uma mera alegação de que alguém da organização do adquirente tinha 

conhecimento dessa inverdade.214  Tal circunstância tornaria pouco eficiente o regime clássico 

de indenização em contratos de compra e venda de participação societária, baseado em 

declarações prestadas pelo vendedor e o respectivo dever de indenizar por sua falsidade 

(garantia). 

 

Essa suposta prerrogativa do alienante de alegar que o adquirente tinha conhecimento 

prévio da inveracidade gera o incentivo para que o vendedor crie um “data room” (jargão de 

mercado para se referir ao conjunto de documentos e informações disponibilizados pelo 

alienante ao adquirente no processo de auditoria (due diligence)) com uma gigantesca 

quantidade de documentos e informações a respeito da sociedade-alvo e dos alienantes, boa 

parte delas sem pertinência aos objetivos da análise do adquirente, sob o pretexto de alegar, em 

posterior pleito de indenização pelo adquirente por violação de declarações, que este último 

tinha conhecimento de todos os riscos, passivos e circunstâncias e, portanto, conhecia a 

falsidade das declarações: isso afetaria gravemente a utilidade e eficiência das declarações e 

garantias nos contratos de compra e venda de participações societárias. 

 

Como forma de reforçar a utilidade e eficiência das declarações e garantias, Charles 

Whitehead, que se dedicou à pesquisa do sandbagging e seus efeitos nos negócios jurídicos no 

direito norte-americano, propõe que a regra padrão adotada pelas legislações seja anti-

sandbagging, a fim de que haja incentivo para as partes fornecerem informação uma à outra 

para se exonerarem de responsabilidade.215 

 

 
214 Conforme MIZIOLEK, Aleksandra; ANGELAKOS, Dimitrios. Contract Drafting: Sandbagging: From Poker 
To The World Of Mergers And Acquisitions. Michigan Bar Journal, v. 30, p. 30-34, Junho, 2013, p. 31.  A 
complexidade nesse aspecto aumenta quando indivíduos integrantes da empresa alienada, detentores de 
informações pretéritas sobre a organização empresarial que representem ou possam representar violações das 
declarações e garantias do alienante, passam a integrar o time do adquirente como resultado do negócio jurídico. 
215 Conforme WHITEHEAD, Charles K., “Sandbagging: Default Rules and Acquisition Agreements”. Delaware 
Journal of Corporate Law, v. 36, p. 1081-1115, 2011, p. 1088-1089. 



72 

 

Importante a percepção da realidade e da dinâmica experimentada pelos agentes 

econômicos em uma negociação de compra e venda de participação societária.  Obter ou 

produzir informação de qualidade, completa e precisa requer emprego de recursos e elevado 

esforço e, ainda assim, muitas vezes não é possível atingir tal objetivo satisfatoriamente.  A 

auditoria (due diligence) está sujeita a limitações de tempo e de custo e, mesmo quando 

identificada uma discrepância de informação, pode haver dificuldade de se determinar qual a 

sua extensão.  Como já dito anteriormente, é virtualmente impossível conhecer todos os 

aspectos, positivos e negativos, de uma empresa com anos de atividades em apenas algumas 

semanas de auditoria, condição que também incentiva a contratação de cláusula pró-

sandbagging para conferir maior proteção ao adquirente.216   

 

(ii) eliminar disputas pós-fechamento com base em qual seria o conhecimento das 

partes sobre determinado fato ou circunstância 

 

A cláusula pró-sandbagging é uma solução adequada para afastar a discussão a respeito 

do quanto e do tipo de informação que o comprador detinha sobre a desconformidade, ou sobre 

quem possuía a informação217.  A cláusula também é importante instrumento para contornar a 

falta de tempo, de recursos ou de oportunidade para produzir, previamente ao fechamento, a 

informação a respeito da desconformidade ou falsidade da declaração e garantia prestada pelo 

alienante.  Afinal, poderá haver pressões de naturezas distintas para o fechamento da operação, 

inclusive pelo iminente encerramento do prazo para superação das condições suspensivas, por 

exemplo, ou o custo excessivo para produzir a informação a fim de confirmar a 

desconformidade, em comparação com aquele a ser incorrido para produzir a referida 

informação como novo controlador da sociedade-alvo, após o fechamento da operação.  

 
216 Some-se a isso o agravamento nas condições para a realização de auditoria desde o início da pandemia de Sars-
Cov-2 (“COVID-19”), que restringiu a possibilidade de o adquirente, diretamente ou por meio de seus advogados 
e assessores, acessar as informações relativas à sociedade-alvo, a própria empresa e as suas instalações para 
verificar estoque e demais características in loco, acesso à equipe, executivos etc., em comparação com a prática 
anterior ao início do isolamento social adotado em razão da referida pandemia. 
217 Vale citar desenvolvimento desse aspecto por parte de doutrina estrangeira, o que pedimos licença para fazer 
no idioma original: “[t]his can be particularly difficult if knowledge is defined (or construed) to include any type 
of constructive knowledge [presunção legal de que a pessoa tem algum conhecimento] on the part of the buyer (in 
addition to actual knowledge [conhecimento efetivo sobre algo]). Additionally, there may be disagreement over 
(a) which of the buyer’s executives or employees are included in the knowledge pool and for what purposes (e.g., 
should an environmental specialist be charged with knowledge about intellectual property issues?), or (b) what 
type of disclosure establishes knowledge (e.g., does a passing comment by the company’s president about an 
employment issue as the buyer’s team is rushing to grab a taxi after a full day’s negotiation impart knowledge of 
that issue?)” Daniel R. Avery. Trends in M&A Provisions: Sandbagging and Anti-Sandbagging Provisions. 
Bloomberg Law. 5 Mar. 2018, disponível em <https://www.goulstonstorrs.com/publications/trends-in-ma-
provisions-sandbagging-and-anti-sandbagging-provisions/>. Acesso em 5 Nov. 2021. 
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(iii) custo de transação a ser enfrentado na negociação 

 

Há muitas discussões que as partes podem preferir evitar por ocasião das tratativas pré-

contratuais ou anteriores ao fechamento do negócio e, como alternativa, adotam uma solução 

contratual genérica – e não específica para aquele ponto – ou se utilizam das normas legais 

aplicáveis, tais como discussões sobre desconformidades que o adquirente supõe que o 

alienante tenha conhecimento, mas descarta a negociação para evitar o custo de transação 

envolvido.  As partes preferem lidar com o problema caso ele se confirme posteriormente ao 

fechamento, afastando a discussão prévia para não pôr em risco o fechamento do negócio218, 

de forma que, nesse contexto, estará caracterizada circunstância propícia para a inclusão de 

cláusula pró-sandbagging no instrumento de fechamento219.   

 

Pode-se sustentar que, quando inserida a cláusula pró-sandbagging na hipótese acima, 

o adquirente não age com deslealdade, pois desde antes do fechamento do negócio este 

demonstra que não aceitará a sociedade-alvo no estado em que se encontra e, portanto, 

demandará o alienante para o ressarcimento de perdas relativas à falsidade de declarações e 

garantias por este prestadas.  Haverá, assim, um posterior ajuste econômico na contraprestação 

das partes pois estas, nessa hipótese, optaram por encontrar uma resolução posterior quanto aos 

defeitos da coisa, a fim de evitar custos de transação às vésperas da conclusão do negócio.220  

Em momento posterior, se houver perdas relativas às desconformidades sobre as quais não 

houve tratamento contratual específico, surgirão argumentos de ambos os lados sobre a 

legalidade da contratação da cláusula e do pleito de indenização. 

 

 
218  Conforme GREZZANA, Giacomo Luiz Maria Oliveira. Cláusula de Irrelevância da Ciência Prévia do 
Adquirente sobre Contingências da Sociedade-alvo em Alienações de Participação Societária (Cláusula de 
Irrelevância da Ciência Prévia – “Sandbagging Provisions”). In: Revista de Direito das Sociedades e dos Valores 
Mobiliários, n. 11. São Paulo: Almedina, p. 105-132, 2020, p. 123. 
219 Cumpre ressalvar que a regularidade da inclusão da cláusula pró-sandbagging no contrato por ocasião de 
conhecimento de informação que resultará em falsidade de declaração e garantia prestada pelo vendedor no mesmo 
contrato estará sujeita a análise mais detalhada das circunstâncias, pois haverá elementos que poderão levar à 
conclusão de que houve violação da boa-fé objetiva pelo adquirente – fazemos referência ao caso Saga contra 
Bacamaso, descrito no item 4.2 abaixo. 
220 Ressalte-se que se o objetivo, nesse caso, é evitar custos de transação prévios ao fechamento para a negociação 
de passivos ou problemas identificados pelo adquirente, não haveria espaço para a inclusão de cláusula anti-
sandbagging, pois, como se verá no item 3.4 abaixo, esta incentiva o adquirente a antecipar os problemas para o 
vendedor a fim de que ele tenha a oportunidade de resolvê-los ou para que as partes façam ajuste na contratação, 
hipótese que contém custos de transação. 
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(iv) encorajar o vendedor a realizar a completa e precisa declaração sobre a 

sociedade-alvo 

 

Quanto maior a quantidade de informações que o vendedor apresentar para o comprador 

na condição de declaração e garantia, incluindo as ressalvas relativas a eventuais problemas, 

passivos ou contingências da sociedade-alvo, menor será a possibilidade de que o comprador 

descubra uma informação divergente das declarações e garantias e, portanto, esteja legitimado 

a pleitear indenização subsequente do vendedor.  Como resultado, o comprador toma 

conhecimento de diversas informações relevantes sobre a sociedade-alvo e o vendedor diminui 

a sua exposição a responsabilidade futura.  Não obstante, para atingir esse resultado, as partes 

enfrentarão maior custo de transação na negociação por terem de abordar pontos problemáticos 

que provoquem a necessidade de repactuação de condições contratuais ao longo da 

negociação221. 

 

(v) evitar comportamento abusivo por parte do vendedor 

 

Adicionalmente, a adoção da cláusula pró-sandbagging servirá ao comprador para 

evitar comportamento abusivo por parte do vendedor, ao apresentar pleito de cessação dos 

efeitos do contrato às vésperas do fechamento sob o pretexto de ter descoberto uma 

desconformidade que o impede por descumprimento de condição suspensiva ou por haver a 

caracterização de condição resolutiva, conforme o caso.  Aqui, o vendedor utilizaria a questão 

como uma “carta na manga”, conforme já se discorreu acima.  A cláusula pró-sandbagging 

poderá contemplar essa hipótese. 

 

(vi)  contratação da cláusula como forma de barganha: alocação de riscos 

 

O adquirente poderá sustentar, ainda, que a responsabilidade pela revelação de 

informações verdadeiras recai sobre o alienante e a prerrogativa do adquirente de confiar na 

 
221  Nesse aspecto, vale citar o argumento apresentado em doutrina estrangeira: “Desincentivo para que o 
comprador realize uma auditoria adequada. Eliminar ou prejudicar a capacidade do comprador de propor demandas 
de que o comprador ou seus representantes estavam cientes na data ou antes do fechamento incentiva o comprador 
a não investigar totalmente os aspectos de risco potencial para evitar a obtenção de conhecimento de problemas. 
Pelo contrário, permitir o sandbagging incentiva o comprador a realizar uma auditoria completa e robusta, que é 
do interesse de ambas as partes”. Daniel R. Avery. Trends in M&A Provisions: Sandbagging and Anti-
Sandbagging Provisions. Bloomberg Law. 5 Mar. 2018, disponível em 
<https://www.goulstonstorrs.com/publications/trends-in-ma-provisions-sandbagging-and-anti-sandbagging-
provisions/>. Acesso em 5 Nov. 2021. 
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veracidade da declaração e garantia do alienante é parte integrante da barganha entre as partes 

ao firmar o contrato e alocar riscos no exercício da sua autonomia da vontade.  A referida 

alocação de riscos poderá ser resultado da análise do adquirente à luz das limitações de 

responsabilidade inseridas pelo vendedor no contrato, ou seja, o adquirente apenas aceitou tais 

restrições ao seu direito de reparação por ter, como contrapartida, direito de indenização por 

perdas oriundas da falsidade de cada uma das declarações e garantias prestadas, tais como 

redigidas, independentemente de conhecimento prévio a respeito de qualquer falsidade.  A 

alocação de riscos é negociada e uma vez contemplada em contrato torna-se acordo vinculante 

entre as partes e sujeito ao preceito da “pacta sunt servanda”.  A inclusão da cláusula pró-

sandbagging se justifica especialmente nos negócios que envolvam cifras expressivas e gerem 

maior necessidade de busca por proteção por parte do adquirente. 

 

(vii) o aparato normativo brasileiro é anti-sandbagging 

 

Por fim, e não menos importante, um motivo essencial para o adquirente de empresas 

sob o direito brasileiro adotar uma cláusula pró-sandbagging é o sistema jurídico pátrio 

incidente sobre o negócio jurídico sob o qual o adquirente tenha fechado a operação embora 

conhecedor de discrepância: na ausência de disposição contratual, o nosso ordenamento é anti-

sandbagging, conforme exposto anteriormente.  Ou seja, sem a cláusula, o adquirente terá 

dificuldade para sustentar os seus direitos perante o alienante após o fechamento do negócio 

jurídico à luz da violação de declaração.222 

 

Ao comentar que a praxe nacional de adoção de cláusulas sobre sandbagging se deve 

mais à cópia de modelos contratuais norte-americanos do que a reflexões baseadas em institutos 

 
222  Nesse sentido, vide Marcelo Trindade: “[e]ssa característica de nosso sistema jurídico revela a grande 
relevância das cláusulas pró-sandbagging no Brasil, especialmente à luz da inexistência, entre nós, de um regime 
legal diretamente aplicável às representações e garantias. Nesse sentido, as cláusulas pró-sandbagging constituem 
na única forma abrangente pela qual o adquirente, ciente da falsa declaração do alienante, preservará, no direito 
brasileiro, a faculdade de dar imediato cumprimento ao contrato, sem qualquer ressalva, conservando a 
possibilidade de demandar a posteriormente indenização pelos danos decorrentes da falsa declaração do alienante, 
esteja ou não pré-fixada em cláusula penal.” TRINDADE, Marcelo. Sandbagging e as Falsas Declarações em 
Alienações Empresariais. In: Direito Societário, Mercado de Capitais, Arbitragem e Outros Temas: Homenagem 
a Nelson Eizirik. DE CASTRO, Rodrigo Rocha Monteiro; AZEVEDO, Luis André e HENRIQUES, Marcus de 
Freitas (Coord.). Vol. 3. São Paulo: Quartier Latin, p. 91-104, 2020, p. 104.  
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do direito nacional, Giacomo Grezzana apresenta razões para a adoção da cláusula pró-

sandbagging:223 

 

Em primeiro lugar, a própria praxe americana decorre do fato de que em certos estados 
a regra vigente é anti-sandbagging e foi pensado mais nestes estados que se construiu 
a cláusula pró-sandbagging. Em segundo lugar, a prática de o alienante das 
ações/quotas divulgar as contingências previamente ao negócio, seja durante a 
auditoria prévia (due diligence) ou em anexos de divulgação ao contrato (disclosure 
schedules), é comumente vista pelos atores das operações como uma forma de 
exonerar-se de responsabilidade, do que se infere o entendimento comum neste meio 
de que o padrão é a regra anti-sandbagging. Em terceiro lugar, a própria utilização 
das cláusulas pró-sandbagging em tais operações comprova o standard negocial da 
necessidade de haver regulação contratual específica para o adquirente poder reclamar 
pelas contingências conhecidas.224 

 

O trecho a seguir de uma das obras recentes sobre cláusula de sandbagging no direito 

brasileiro, de autoria de Daniel Kalansky e Rafael Biondi Sanchez, sintetiza outros motivos 

para a contratação dessa cláusula: 

 

Em termos negociais, o comprador poderia argumentar pela inclusão da cláusula pro-
sandbagging por inúmeros motivos, como, por exemplo: (i) tal cláusula encoraja o 
vendedor a realizar a completa e precisa declaração sobre a companhia; (ii) elimina 
disputas pós-fechamento com base em qual seria o conhecimento das partes sobre 
determinado fato ou circunstância; (iii) a cláusula desencoraja o vendedor de 
sobrecarregar o comprador com milhares de documentos da due diligence e, então, 
afirmar que este tinha conhecimento da quebra da declaração em razão do extenso 
material entregue; e (iv) protege o comprador de questões inesperadas que possam 
ocorrer entre a assinatura e a data de fechamento da operação”.225 
 
Nem se diga que a cláusula pró-sandbagging é um salvo-conduto ao alienante para 
omitir informações do adquirente, já que responderia pelos defeitos do bem ou direito 
alienado mesmo se as informasse.  O alienante que omite informações fica em posição 
mais agravada, pois, além de o adquirente deter as prerrogativas previstas no contrato 
e na lei, haja vista que o defeito permanecerá oculto, o alienante em falta para com o 
dever de informar, nas palavras de Giacomo Grezzana, “também fica sujeito às penas 
que podem advir da anulação por erro ou dolo, além da responsabilidade pré-
contratual por falha informativa e, para piorar, ainda pode responder com base no 
contrato por inadimplemento (relativo ou absoluto) de obrigação de dar ações/quotas 
ou por obrigação de garantia”.226 

 
223  Conforme GREZZANA, Giacomo Luiz Maria Oliveira. Cláusula de Irrelevância da Ciência Prévia do 
Adquirente sobre Contingências da Sociedade-alvo em Alienações de Participação Societária (Cláusula de 
Irrelevância da Ciência Prévia – “Sandbagging Provisions”). In: Revista de Direito das Sociedades e dos Valores 
Mobiliários, n. 11. São Paulo: Almedina, p. 105-132, 2020, p. 117.  
224 GREZZANA, Giacomo Luiz Maria Oliveira. Cláusula de Irrelevância da Ciência Prévia do Adquirente sobre 
Contingências da Sociedade-alvo em Alienações de Participação Societária (Cláusula de Irrelevância da Ciência 
Prévia – “Sandbagging Provisions”). In: Revista de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários, n. 11. São 
Paulo: Almedina, p. 105-132, 2020, p. 117. 
225 Conforme KALANSKY Daniel; SANCHEZ, Rafael Biondi. Sandbagging Clauses nas Operações de Fusões e 
Aquisições (M&A). Novos Temas de Direito e Corporate Finance. BARBOSA, Henrique e BOTREL, Sérgio 
(Coord.). São Paulo: Quartier Latin, pp. 145-153, 2019, p. 147. 
226 GREZZANA, Giacomo Luiz Maria Oliveira. Cláusula de Irrelevância da Ciência Prévia do Adquirente sobre 
Contingências da Sociedade-alvo em Alienações de Participação Societária (Cláusula de Irrelevância da Ciência 
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3.3. Exemplos de cláusula pró-sandbagging 

 

A cláusula poderá prever, ainda, que remanescerão inalterados todos os direitos e 

remédios em favor do adquirente diante do recebimento de qualquer informação fornecida pelo 

vendedor e seus assessores, ou da obtenção independente pelo adquirente, seja no âmbito e no 

período da auditoria (due diligence) ou em outros contextos, que revele discrepância de 

determinada declaração e garantia, conforme retrata a seguinte redação contratual proposta por 

Bryan Westhoff:227 

 

[o]s direitos e remédios do Comprador relacionados a quaisquer declarações, 
garantias ou compromissos feitos pelo Vendedor ou pela Empresa Alvo não serão 
afetados por qualquer inspeção, investigação ou conhecimento adquirido pelo 
Comprador (ou que poderia ter sido adquirido pelo Comprador).228  

 

Parece-nos que essa cláusula busca proteger o adquirente da alegação do vendedor de 

que aquele faltou com o seu dever de diligência para a busca de informações adequadas para a 

celebração ou fechamento do negócio numa disputa a respeito da ausência de divulgação de 

informação relevante sobre a sociedade-alvo, por exemplo, a suposta desídia do comprador na 

busca no distribuidor de demandas processuais em curso contra a sociedade-alvo durante a sua 

auditoria legal – vide entendimento nesse sentido nos julgamentos de primeira e segunda 

instâncias no caso da Clínica Mangueiras.229  

 

 
Prévia – “Sandbagging Provisions”). In: Revista de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários, n. 11. São 
Paulo: Almedina, p. 105-132, 2020, p. 120. Completa o autor (p. 121): “[É] um erro pensar que, em operações de 
alienação de participação societária, a única consequência possível para a existência de contingências seja a 
indenização ou reembolso. Na verdade, ao omitir informações, pode-se configurar o inadimplemento absoluto da 
obrigação de dar a participação societária (se as contingências forem tratadas como qualidades das próprias 
ações/quotas), com a gravosa consequência da resolução contratual. [...] E repita-se que o desfazimento do negócio 
pode ainda ser obtido pela via da anulação por erro ou dolo. Apenas um alienante incauto poderia entender que a 
cláusula pró-sandbagging diminui a sua responsabilidade – pelo contrário, agrava-a.” 
227 Tal cláusula já foi transcrita, inclusive, a título de exemplo, na Introdução desta dissertação. 
228 WESTHOFF, Brian, You Were Relying on What? The Effect of a Pro-Sandbagging Clause on a Fraud Claim. 
American Bar Association - Business Law Section. Agosto, 2018, disponível em 
<https://businesslawtoday.org/2018/08/relying-effect-pro-sandbagging-clause-fraud-claim>. Acesso em: 19 Jul. 
2020 (tradução nossa). 
229 V. item 4.3 infra. Processo nº 1006988-64.2018.8.26.0624, julgado em primeira instância em 19.02.2019 na 2ª 
Vara Cível da Comarca de Tatuí, Estado de São Paulo, e em segunda instância: Apelação Cível nº 1006988-
64.2018.8.26.0624/SP. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Relator: Paulo Roberto Grava Brazil. Julgado 
em 31.10.2019. 
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Abaixo outro exemplo de cláusula pró-sandbagging em ambiente norte-americano, que 

prevê expresso reconhecimento, por parte do vendedor, de que o comprador confiou nas 

“declarações e garantias” prestadas por aquele230: 

 

Os direitos do Comprador à indenização ou qualquer outro remédio sob este Contrato 
não devem ser afetados ou limitados por qualquer conhecimento que o Comprador 
possa ter adquirido, ou poderia ter adquirido, seja antes ou após a data de fechamento, 
nem por qualquer investigação ou diligência pelo Comprador. O Vendedor neste ato 
reconhece, independentemente de qualquer investigação feita (ou não feita) por ou 
em nome do Comprador, e independentemente dos resultados de tal investigação, que 
o Comprador celebrou esta operação com expressa confiança nas representações 
e garantias do Vendedor feitas neste Contrato.231 

 

Abaixo, outro exemplo de cláusula pró-sandbagging:  

 

Os direitos e os remédios do comprador previstos neste contrato ou na lei relativos a 
quaisquer declarações e garantias prestadas pelo vendedor e/ou quaisquer 
compromissos assumidos pelo vendedor, seja neste contrato ou por qualquer outra 
forma anterior ou concomitante à celebração deste contrato, não serão afetados por 
qualquer informação fornecida pelo vendedor, ou por seus advogados e assessores, ou 
por qualquer forma obtida pelo comprador, ou passível de ser obtida pelo comprador, 
como por investigação independente, a qualquer tempo antes da data de fechamento. 

 

Tomamos a liberdade de transcrever a seguir cláusula extraída de contrato de compra e 

venda de ações, relativo à operação da qual já tivemos a oportunidade de participar em 2009 e 

cujo adquirente tinha sede nos Países Baixos, a qual novamente contempla a ressalva da 

informação passível de ser adquirida pelo comprador: 

 

“Efeito de Averiguação. O direito a indenização ou pagamento de Danos nos termos 
deste Contrato ou de qualquer outro Documento da Transação não será afetado por 
qualquer averiguação conduzida com relação a – ou por qualquer conhecimento 
adquirido (ou passível de ser adquirido) a qualquer tempo, quer antes ou depois da 
Data de Assinatura ou da Data de Fechamento, com relação à – exatidão ou inexatidão 
de qualquer compromisso ou obrigação ou observância de tal compromisso ou 
obrigação. A dispensa de qualquer condição à obrigação de qualquer Parte de 
consumar a Transação, nos casos em que a condição tome por base a exatidão de uma 
declaração ou garantia, ou a observância ou atendimento a qualquer tal compromisso 
ou obrigação, não afetará o direito a indenização por Danos.232 

 

 
230 Vide o requisito de “reliance” referido no item 2.3 supra. 
231  AVERY, Daniel; WEINTRAUB, Daniel H. Trends in M&A Provisions: “Sandbagging” and “Anti-
Sandbagging” Provisions. Bloomberg Law Reports–Mergers and Acquisitions, v. 5, n. 6, 2011, p. 1, disponível 
em <https://www.goulstonstorrs.com/content/uploads/publications/trends-in-ma-provisions-sandbagging-and-
anti-sandbagging-provisions-mergers-acquisitions-law-report-a8c734b0d33032b93f521aeb12f27d0f.pdf>. 
Acesso em 20 Jul. 2021, tradução e grifo nossos.   
232 O contrato está sujeito a confidencialidade por prazo indeterminado, razão pela qual não são apresentadas as 
suas referências. 
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Segue adiante outro exemplo de cláusula com efeitos pró-sandbagging encontrado em 

contrato de compra e venda de quotas consistente na definição do termo “Due Diligence” e na 

qual são inseridas disposições para limitar o escopo da auditoria então realizada e, portanto, o 

alcance do conhecimento obtido pelo comprador como resultado de tal investigação: 

 

“Due Diligence” significa o processo de auditoria/análise financeira, contábil, fiscal 
e de aspectos jurídicos, societários, contratuais, regulatórios, trabalhistas, ambientais, 
imobiliários, de Propriedade Intelectual, realizado por equipe de advogados e 
auditores financeiros apenas, ocorrido ao longo do Ano Fiscal de 2015, com 
informações financeiras e contábeis fornecidas até a data base de 31 de dezembro de 
2014, a fim de verificar os passivos derivados das atividades da [sociedade-alvo] e/ou 
relacionados aos Vendedores, estejam estes passivos materializados ou não, excluídas 
análises detalhadas de passivos envolvidos com a produção, qualidade de produtos e 
outros aspectos de gestão devido ao limitado tempo de análise envolvido.233 

 

Adiante, exemplo de contrato apresentado por Aleksandra Miziolek e Dimitrios 

Angelakos que autoriza o uso de informações obtidas antes da celebração do contrato, hipótese 

que, com apoio em Daniel Kalansky e Rafael Biondi Sanchez234, a depender das circunstâncias, 

poderá ser violadora da boa-fé objetiva se apenas o adquirente tiver conhecimento da referida 

informação e este não a levar ao conhecimento do alienante235, resultando na ineficácia da 

cláusula: 

 

O direito a indenização, pagamento, reembolso ou outro remédio com base em 
qualquer declaração, garantia, compromisso ou obrigação não será afetado por ... 
qualquer investigação conduzida ou qualquer Conhecimento adquirido a qualquer 
tempo, seja antes ou depois da celebração deste Contrato ou da Data de 
Fechamento, com relação à precisão ou inexatidão ou conformidade de tal declaração, 
garantia, compromisso ou obrigação.236 

 

Adicionalmente, segue exemplo de cláusula por nós proposta cuja eficácia não pode ser 

sustentada à luz do ordenamento jurídico brasileiro e pode ser comparada à cláusula que busca 

afastar os efeitos legais do dolo, inclusive pois a cláusula a seguir transcrita poderá tutelar 

 
233 O negócio jurídico referente a esse contrato foi objeto de transação, nos termos do art. 840 do Código Civil 
(2002), por instrumento assinado em 3 de março de 2021, o qual está sujeito a confidencialidade por 5 (cinco) 
anos a contar de tal data, razão pela qual não são apresentadas as referências de quaisquer de tais contratos. 
234 KALANSKY Daniel; SANCHEZ, Rafael Biondi. Sandbagging Clauses nas Operações de Fusões e Aquisições 
(M&A). Novos Temas de Direito e Corporate Finance. BARBOSA, Henrique e BOTREL, Sérgio (Coord.). São 
Paulo: Quartier Latin, pp. 145-153, 2019.  
235 Vide caso Saga contra Bacamaso, comentado no item 4.2 infra. 
236 MIZIOLEK, Aleksandra; ANGELAKOS, Dimitrios. Contract Drafting: Sandbagging: From Poker To The 
World Of Mergers And Acquisitions. Michigan Bar Journal, v. 30, pp. 30-34, Junho, 2013, p. 30 (tradução e grifo 
nossos).  A cláusula apresentada no texto foi extraída de “1 ABA Mergers & Acquisitions Comm, Model Stock 
Purchase Agreement With Commentary (2d ed), 299”. 
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comportamento malicioso e importar violação da boa-fé objetiva, condutas que não podem ser 

toleradas, sob pena de se perpetuarem e desestabilizarem a ordem237: 

 

O Comprador estará desobrigado de informar o Vendedor a respeito de qualquer 
informação de que tome conhecimento, antes da Data de Fechamento, por qualquer 
meio, que revele haver (ou que demonstre haver indícios de que haja) qualquer 
desconformidade ou divergência com qualquer declaração e garantia prestada pelo 
Vendedor neste Contrato, independentemente da sua relevância ou extensão, ainda 
que tal informação possa causar quaisquer efeitos jurídicos sobre o negócio 
contemplado sob este Contrato, no todo ou em parte. 

 

3.4. Razões para contratar a cláusula anti-sandbagging 

 

A cláusula anti-sandbagging, por sua vez, interessa muito aos vendedores da 

participação societária, pois diminui a extensão da sua responsabilidade ao extinguir o seu dever 

de indenizar caso haja conhecimento prévio, pelo adquirente, de discrepâncias relativas às 

declarações e garantias prestadas pelos vendedores.  Viu-se no item 3.1 acima que levantamento 

de Charles K. Whitehead envolvendo 884 contratos regidos pelos ordenamentos jurídicos dos 

estados da Califórnia, Delaware e Nova York celebrados no período de julho de 2007 a junho 

de 2011 revelou que apenas 5,5% dos referidos contratos continham cláusula anti-sandbagging, 

o que revela ser de difícil introdução em contrato de venda de participação societária238.  Não 

obstante, torna-se relevante esmiuçar que tipo de conhecimento e quem é o detentor do 

conhecimento para confirmar a proteção contratual em favor dos vendedores. 

 

(i) regular o conhecimento e os seus impactos  

 

As partes poderão utilizar o contrato para estabelecer as formas de conhecimento que 

produzirão impactos nos direitos do adquirente e deveres do alienante.  O conhecimento pode 

ser o estado subjetivo do mesmo sujeito em relação ao qual são estabelecidas consequências 

contratuais, mas o conhecimento também poderá produzir efeitos em relação a pessoa distinta 

daquela que o detém.  Neste último caso, a pessoa a quem é atribuída responsabilidade poderá 

ser uma sociedade, em razão do conhecimento do seu administrador ou acionista que seja 

 
237 Conforme SABADIN, Mariana Guerra. Autonomia privada e licença para mentir – uma investigação sobre a 
possibilidade de limitação contratual da responsabilidade por dolo. 2015. 100 f. Dissertação (Mestrado). Escola 
de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Orientadora: Prof. Dra. Mariana Pargendler. São Paulo, 28.10.2015, 
disponível em <https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/14296>, p. 87. 
238 Conforme WHITEHEAD, Charles K., “Sandbagging: Default Rules and Acquisition Agreements”. Delaware 
Journal of Corporate Law, v. 36, p. 1081-1115, 2011, p. 4 [1091].  
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pessoa natural, por exemplo.  Afinal, apenas pessoas naturais são capazes de desenvolver 

processos intelectuais para adquirir conhecimento, que “é a representação subjetiva de um certo 

estado de coisas; a percepção ou apreensão intelectual de certa realidade”239.  As partes, assim, 

terão por objetivo delimitar contratualmente as pessoas naturais cujo conhecimento implicarão, 

de forma direta ou por dissociação, direitos, obrigações ou a perda de direitos – o Direito opera 

uma dissociação entre o sujeito que conhece e aquele a quem o estado de conhecimento é 

atribuído240 e por esse responde civilmente perante a contraparte. 

 

Na presença da cláusula anti-sandbagging, o vendedor poderá se proteger mediante a 

entrega de todos os seus documentos, contratos e informações pertinentes para a realização de 

auditoria (due diligence) legal, contábil e financeira completa pelo adquirente e seus assessores, 

recaindo o ônus de tal fornecimento completo de informações ao vendedor, desde que não haja 

abuso, conforme mencionado no item 3.2(i) supra.  Em contrapartida, não há qualquer 

obrigação ou ônus ao comprador de revelar as questões relevantes e problemáticas que analisou, 

porém, como já dito nesta dissertação, este terá incentivo para levantar os problemas para que 

o vendedor tenha a oportunidade de resolvê-los ou para que as partes possam regular a alocação 

dos riscos e custos decorrentes dos referidos problemas, sob pena de o adquirente não ter a 

posterior prerrogativa de requerer indenização.241 

 

(ii) evitar a futura obrigação de indenizar por todos e quaisquer defeitos 

identificados 

 

O vendedor poderá ainda pleitear a inclusão da cláusula anti-sandbagging se entender 

injusto ter que se submeter a uma auditoria (due diligence) completa pelo adquirente para que 

este tenha conhecimento de possíveis violações pelo vendedor e, então, se aproveitar do 

 
239 GOMES, José Ferreira; GONÇALVES, Diogo Costa. A imputação de conhecimento às sociedades comerciais. 
Coimbra: Almedina, 2017, p. 21.  Continuam os autores que o conhecimento, enquanto representação subjetiva, 
está sempre nalgum sujeito, como resultado de uma concreta operação intelectual: o ato de conhecer (p. 21). 
240 GOMES, José Ferreira; GONÇALVES, Diogo Costa. A imputação de conhecimento às sociedades comerciais. 
Coimbra: Almedina, 2017, p. 24. 
241 Conforme KALANSKY Daniel; SANCHEZ, Rafael Biondi. Sandbagging Clauses nas Operações de Fusões e 
Aquisições (M&A). Novos Temas de Direito e Corporate Finance. BARBOSA, Henrique e BOTREL, Sérgio 
(Coord.). São Paulo: Quartier Latin, pp. 145-153, 2019, p. 148. 
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conhecimento para requerer indenização sobre uma questão que poderia ter sido objeto de 

discussão pelas partes.242  Conforme mencionado por Giacomo Grezzana:  

 

“[d]o ponto de vista do alienante, por outro lado, poderia parecer injusto sujeitar a 
sociedade-alvo a uma due diligence se o adquirente pudesse simplesmente reter toda 
a informação que quisesse e mesmo assim cobrar remédios por contingências 
conhecidas – haveria poucos incentivos para permitir a realização da due 
diligence”.243 

 

Encontrar um equilíbrio para os interesses de ambas as partes em uma cláusula de 

sandbagging é tarefa difícil, pois ambos poderão sustentar ter interesses legítimos para 

proteger.  Citamos, a título de ilustração, pesquisa empírica realizada pela American Bar 

Association – ABA no período de 2006 a 2017, que revelou que, dentro desse período (i) 

contratos silentes quanto à cláusula de sandbagging oscilaram de 41% a 56%, (ii) contratos 

com cláusula pró-sandbagging oscilaram de 35% a 50% e (iii) contratos com cláusula anti-

sandbagging oscilaram de 6% a 10%.244  

 

A pesquisa revela ser difícil inserir cláusula anti-sandbagging no contrato de compra e 

venda de participações societárias mesmo no ambiente norte-americano, onde a regulação 

contratual dos efeitos do conhecimento do adquirente é difundida.  Não obstante, a cláusula 

anti-sandbagging não é o único meio de atingir efeitos anti-sandbagging, pois o vendedor 

poderá exigir, por ocasião do fechamento, que o comprador declare não ter conhecimento de 

qualquer desconformidade, de forma que a violação dessa declaração (caso ele tenha 

conhecimento de alguma desconformidade) sujeitará o adquirente aos efeitos do 

descumprimento dessa garantia, qual seja, a impossibilidade de pleitear indenização por 

falsidade que já era de seu conhecimento.  

 

 
242 Conforme KALANSKY Daniel; SANCHEZ, Rafael Biondi. Sandbagging Clauses nas Operações de Fusões e 
Aquisições (M&A). Novos Temas de Direito e Corporate Finance. BARBOSA, Henrique e BOTREL, Sérgio 
(Coord.). São Paulo: Quartier Latin, pp. 145-153, 2019, p. 148. Depreende-se uma conotação negativa inerente a 
este aspecto da cláusula anti-sandbagging, tal como apresentada por tais autores, pois pressupõe o objetivo do 
vendedor de se proteger de má-fé do adquirente. 
243 GREZZANA, Giacomo Luiz Maria Oliveira. Cláusula de Irrelevância da Ciência Prévia do Adquirente sobre 
Contingências da Sociedade-alvo em Alienações de Participação Societária (Cláusula de Irrelevância da Ciência 
Prévia – “Sandbagging Provisions”). In: Revista de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários, n. 11. São 
Paulo: Almedina, p. 105-132, 2020, p. 106.  
244 Conforme KALANSKY Daniel; SANCHEZ, Rafael Biondi. Sandbagging Clauses nas Operações de Fusões e 
Aquisições (M&A). Novos Temas de Direito e Corporate Finance. BARBOSA, Henrique e BOTREL, Sérgio 
(Coord.). São Paulo: Quartier Latin, pp. 145-153, 2019, p. 148.  
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Ainda, as partes poderão prever, como minuta anexa ao contrato de compra e venda cuja 

implementação esteja sujeita à superação de determinadas condições, um termo de fechamento 

(ou instrumento similar) contemplando a referida declaração de desconhecimento de 

desconformidades, a ser outorgada pelo adquirente na data de fechamento245.  Nesse caso, as 

partes estabelecem, desde a celebração do contrato, qual deverá ser o estado subjetivo do sujeito 

no momento do fechamento: o comprador poderá prestar a referida declaração embora 

conhecedor de desconformidades, e poderá incorrer em dolo por omissão, nos termos do art. 

147 do Código Civil (2002), e o vendedor, por outro lado, poderá obter a referida declaração 

apesar de saber que é falsa e posteriormente alegar que houve violação de tal declaração pelo 

comprador como argumento para afastar o seu dever de indenizar.  

 

Caso ambas as partes tenham agido dolosamente (dolo bilateral), haveria a curiosa 

aplicação do art. 150 do Código Civil (2002), que estabelece que nenhuma parte pode alegar 

dolo para anular o negócio, ou reclamar indenização, visto que ambas agiram maliciosamente.  

Trata-se de solução antiga, já prevista no direito romano.246  Não haveria, assim, repercussão 

no plano da validade do negócio jurídico, pois ambas as partes sabiam que a informação tinha 

problema previamente à sua conclusão.  Quanto à mútua ciência da inveracidade da declaração, 

Marcelo Trindade leciona: 

 

Também não nos parece ser o caso de cogitar que da efetivação da tradição com mútua 
ciência da inveracidade da declaração, se possa extrair a existência de simulação, que 
acarretaria nulidade do pacto. De fato, as manifestações das partes, no closing, passam 
a conter “declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira” (Código Civil, 
art. 167, caput e §1º, II). Mas, nesse caso, embora presente a consciente declaração 
inverídica por ambos os contratantes, exigida na simulação, falta a finalidade de 
ludibriar terceiros, que é também requisito essencial daquela espécie de nulidade. 
Não fosse isso suficiente, incidiria, a nosso ver, o princípio da boa-fé, na modalidade 
“nemo potest venire contra factum proprium”, não sendo permitido que, diante de 
uma declaração falsa de ambos os agentes, um se volte contra o outro. Na ausência de 
repercussão perante terceiros, o negócio será válido sem que qualquer das partes 
sofresse prejuízo ou enriquecesse indevidamente, pois ambas teriam considerado a 
informação falsa na fixação do preço.247 

 

 
245 O referido termo de fechamento poderá ou não ser minuta anexa ao contrato de compra e venda.  Com atitude 
anti-sandbagging, o vendedor poderá exigir a assinatura desse instrumento com tal declaração por ocasião do 
fechamento, a fim de se proteger de pleitos posteriores cum fundamento em falsidades de que tenha conhecimento 
ou suponha que tenham sido identificadas pelo adquirente. 
246 Conforme BENETTI, Giovana. Dolo no Direito Civil: Uma Análise da Omissão de Informações. São Paulo: 
Quartier Latin, 2019, p. 84. 
247  TRINDADE, Marcelo. Sandbagging e as Falsas Declarações em Alienações Empresariais. In: Direito 
Societário, Mercado de Capitais, Arbitragem e Outros Temas: Homenagem a Nelson Eizirik. DE CASTRO, 
Rodrigo Rocha Monteiro; AZEVEDO, Luis André e HENRIQUES, Marcus de Freitas (Coord.). Vol. 3. São Paulo: 
Quartier Latin, p. 91-104, 2020, p. 97. 
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Vale repisar, por fim, que, em favor do alienante, o aparato normativo brasileiro é anti-

sandbagging. 

 

3.5. Exemplos de cláusula anti-sandbagging  

 

Há contratos, por outro lado, que contemplam cláusula expressa anti-sandbagging, ou 

seja, estabelecem que o direito do adquirente à indenização pela violação da declaração e 

garantia pelo alienante está condicionado ao desconhecimento, por aquele, previamente à 

celebração do contrato ou ao fechamento da operação, de que havia violação de quaisquer 

declarações e garantias, conforme definição a seguir: 

 

A disposição padrão projetada para atingir o objetivo do vendedor de condicionar 
ainda mais a capacidade do comprador de se beneficiar das representações e garantias 
prestadas pelo vendedor é referida como uma cláusula “anti-sandbagging”. Uma 
cláusula “anti-sandbagging” é qualquer disposição que se destina a negar ao 
comprador o benefício de qualquer representação ou garantia barganhada no contrato 
na medida em que o comprador esteja ciente do fato de que a representação ou garantia 
era falsa quando prestada pelo vendedor, na celebração ou, em alguns casos, na 
celebração ou no fechamento.248  

 

Apresentamos a seguir cláusula contratual por nós proposta limitadora do dever de 

indenização do alienante relativamente a determinadas características da sociedade alienada em 

razão da disponibilização, por qualquer meio, de informações ao adquirente ou aos seus 

assessores que revelem algum fato que possa futuramente ensejar diminuições patrimoniais ao 

adquirente ou à sociedade alienada: 

 

O vendedor não será responsável por qualquer pleito de indenização do comprador 
por perdas e danos decorrentes de violação de declaração e garantia na medida em 
que os atos, fatos e/ou circunstâncias que embasarem tal pleito de indenização: 
 
(a) tenham sido revelados pelo vendedor ao comprador nos anexos ou de qualquer 

outra forma neste contrato ou nos documentos listados ou mencionados no 
Anexo 1 ou em qualquer outro anexo ou cláusula deste contrato, bem como 
nas apresentações da administração, comunicações e outros documentos e 
informações apresentados, entregues e/ou de qualquer outra forma 
comunicados, por qualquer meio (seja por escrito, verbalmente ou 
visualmente) pelo vendedor e/ou seus assessores ao comprador e/ou seus 
assessores previamente ao fechamento desta compra e venda; ou  

 

 
248 WEST, Glenn D.; SHAH, Kim M. “Debunking the Myth of the Sandbagging Buyer: When Sellers Ask Buyers 
to Agree to Anti-Sandbagging Clauses, Who Is Sandbagging Whom?” The M&A Lawyer, v. 11, n. 1, New York: 
West Legalworks, p. 1-9, Jan. 2007, p. 5. No mesmo sentido, MIZIOLEK, Aleksandra; ANGELAKOS, Dimitrios. 
Contract Drafting: Sandbagging: From Poker To The World Of Mergers And Acquisitions. Michigan Bar Journal, 
v. 30, p. 30-34, Junho, 2013, p. 31, tradução nossa. 
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(b) sejam de qualquer outra forma conhecidos pelo comprador ou por quaisquer 
de seus conselheiros, diretores, empregados, agentes ou consultores 
financeiros, contábeis ou legais envolvidos na negociação da aquisição da 
Sociedade ou que razoavelmente poderiam ter sido descobertos (seja por uma 
investigação feita pelo ou em nome do comprador com quaisquer contatos da 
Sociedade ou de qualquer outra forma) anteriormente à celebração deste 
contrato ou ao fechamento da compra e venda. 

 

Há outras formas para instituir efeito contratual anti-sandbagging em um negócio de 

compra e venda de participação societária, como a exigência, por parte do vendedor, de que o 

comprador declare na data de fechamento que não tinha conhecimento de qualquer 

desconformidade que comprometa a higidez de qualquer declaração e garantia prestada pelo 

vendedor.  Além dessa hipótese, o contrato poderá prever como condição para o fechamento 

que o comprador não tenha conhecimento de nenhuma falsidade de declaração e garantia e as 

partes poderão adotar tal condição, por exemplo, como suspensiva para o fechamento, isto é, o 

estado subjetivo do comprador deverá ser de desconhecimento de falsidade para que o negócio 

passe a produzir efeitos, ou resolutiva, ou seja, o conhecimento de falsidade ensejará o término 

do contrato. 

 

Necessário analisar se essas cláusulas são admitidas pelo ordenamento pátrio.  Parte da 

literatura jurídica nacional entende que tais cláusulas são recepcionadas pela nossa lei, tal como 

exposto por Marcelo Trindade e Giacomo Grezzana, com os quais nós concordamos, por 

lidarem com direitos disponíveis: “[a]mbas as cláusulas, pro e anti-sandbagging, são, a nosso 

ver, válidas, de maneira geral, à luz do direito brasileiro, lidando apenas com direitos 

disponíveis” 249  e “a regra do direito brasileiro é o adquirente não poder reclamar pelas 

contingências conhecidas, mas que tal regra é dispositiva e pode ser afastada pelas partes em 

prol da utilização de uma cláusula autorizativa do sandbagging”250. 

 

 
249  TRINDADE, Marcelo. Sandbagging e as Falsas Declarações em Alienações Empresariais. In: Direito 
Societário, Mercado de Capitais, Arbitragem e Outros Temas: Homenagem a Nelson Eizirik. DE CASTRO, 
Rodrigo Rocha Monteiro; AZEVEDO, Luis André e HENRIQUES, Marcus de Freitas (Coord.). Vol. 3. São Paulo: 
Quartier Latin, p. 91-104, 2020, p. 97.  
250 GREZZANA, Giacomo Luiz Maria Oliveira. Cláusula de Irrelevância da Ciência Prévia do Adquirente sobre 
Contingências da Sociedade-alvo em Alienações de Participação Societária (Cláusula de Irrelevância da Ciência 
Prévia – “Sandbagging Provisions”). In: Revista de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários, n. 11. São 
Paulo: Almedina, p. 105-132, 2020, p. 106.  No mesmo sentido, vide PIRES, Catarina Monteiro. Aquisição de 
empresas e de participações: problemas e litígios. Almedina: Coimbra, 2018, p. 80. 
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3.6. Validade e eficácia das cláusulas pró-sandbagging e anti-sandbagging 

 

Para elucidar a discussão acerca da validade da cláusula de sandbagging, vale 

transcrever trecho de autoria de Giacomo Grezzana com questionamentos quanto à lealdade das 

partes no seu comportamento, os quais são posteriormente superados: 

 

Na vida prática, discussões têm surgido sobre se a cláusula permissiva de 
sandbagging deve ser admitida no direito brasileiro, pois muitos operadores do direito 
a têm interpretado como violando o princípio da boa-fé: não seria comportamento leal 
do alienante usar a permissão ao sandbagging como carta branca para deixar de 
informar a existência de contingências antes da celebração do negócio, já que 
responderia por elas em qualquer caso, assim como tampouco seria leal de parte do 
adquirente cobrar por contingências que já conhece.251 

 

Contudo, como dito anteriormente, não se pode sustentar que o adquirente protegido 

por cláusula pró-sandbagging age  ̧ per se, deslealmente ao cobrar por desconformidades 

previamente conhecidas.  Não há qualquer obrigação para que haja o desconto dos defeitos da 

coisa do preço, pois as partes poderão encontrar soluções contratuais distintas que justifiquem 

ao adquirente pagar o preço sem deduções para posterior cobrança de ressarcimento ou qualquer 

outro remédio.252   O adquirente poderá estar descontente com os resultados da análise da 

empresa (“due diligence”) e optar por alocar riscos de forma distinta da simples redução do 

preço para todo e qualquer defeito identificado, tarefa que envolve custos de transação 

significativos.253 

 

Inserir a cláusula pró-sandbagging no contrato pode ser, a depender do caso, conduta 

oposta de desleal, pois o adquirente revela ao alienante previamente à tradição que deseja se 

 
251 GREZZANA, Giacomo Luiz Maria Oliveira. Cláusula de Irrelevância da Ciência Prévia do Adquirente sobre 
Contingências da Sociedade-alvo em Alienações de Participação Societária (Cláusula de Irrelevância da Ciência 
Prévia – “Sandbagging Provisions”). In: Revista de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários, n. 11. São 
Paulo: Almedina, p. 105-132, 2020, p. 106.  O entendimento apresentado pelo autor, a nosso ver, aplica-se para a 
omissão de informações tanto antes da celebração do negócio como no período entre assinatura e fechamento, caso 
tal negócio seja diferido. 
252  Conforme GREZZANA, Giacomo Luiz Maria Oliveira. Cláusula de Irrelevância da Ciência Prévia do 
Adquirente sobre Contingências da Sociedade-alvo em Alienações de Participação Societária (Cláusula de 
Irrelevância da Ciência Prévia – “Sandbagging Provisions”). In: Revista de Direito das Sociedades e dos Valores 
Mobiliários, n. 11. São Paulo: Almedina, p. 105-132, 2020, p. 122. 
253 Nesse aspecto, vale a transcrição de trecho de Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo sobre disputa envolvendo a compra de uma sociedade: “[e]m negócios jurídicos de transferência onerosa de 
quotas, ações ou estabelecimento empresarial, são frequentes, após a celebração do negócio, alegações do 
comprador de que houve omissão dolosa do vendedor quanto a elementos essenciais ou acidentais do negócio 
jurídico e violação da boa-fé objetiva, visando, em regra, respectivamente, ao desfazimento da avença ou à redução 
do preço pactuado/indenização”. Apelação cível nº 1002479-92.2019.8.26.0224/SP. 2ª Câmara Reservada de 
Direito Empresarial. Relator Paulo Roberto Grava Brazil. Julgado em 31.08.2021. 
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valer futuramente, de forma desembaraçada, das prerrogativas legais e contratuais diante de 

defeitos (concretos ou potenciais) da sociedade-alvo subjacente à participação societária 

adquirida, i. e. falsidade de declarações e garantias, pois não está satisfeito com a participação 

adquirida no estado em que se encontra.  O adquirente sustentará que se trata de transparência, 

conduta harmônica com a boa-fé objetiva, que requer ética, honestidade e lealdade, e em 

obediência ao art. 422 do Código Civil (2002).  Contudo, não se pode descartar que o adquirente 

venha a exigir a inclusão da cláusula pró-sandbagging após a descoberta da falsidade 

representada pela existência de passivo líquido e certo prestes a ser cobrado da sociedade-alvo, 

silenciando sobre tal fato, com intenção de se aproveitar da oportunidade em comportamento 

que se aproxima da má-fé e de omissão dolosa.  Nesse caso, a licitude da cláusula não é 

questionada, mas as condições em que foi negociada podem provocar impacto na legitimidade 

ou licitude do pleito posterior do adquirente.  Trata-se de condição circunstancial a ser analisada 

casuisticamente, conforme ocorre na análise do caso Saga contra Bacamaso254. 

 

Não obstante, o entendimento de que inserir a cláusula pró-sandbagging no contrato 

não é conduta desleal, inclusive, afasta o argumento de que a cláusula de sandbagging viola a 

norma de ordem pública prevista no referido art. 422.  Tal norma regula comportamento 

(deveres de cuidado, de informação e de assistência), o qual não é afetado pela disposição 

expressa inserida em contrato quanto aos efeitos do conhecimento prévio de desconformidades 

na sociedade-alvo pelo adquirente.  Por natureza, a cláusula pró-sandbagging não tem o escopo 

de tutelar comportamento doloso. 255   Tampouco estará comprometida a função social do 

contrato, pois a cláusula, seja ela pró-sandbagging ou anti-sandbagging, é acerto contratual 

encontrado pelas partes para a alocação de riscos que permitiu a celebração do contrato e a 

circulação de riqueza.  A ausência da disposição poderia comprometer a viabilidade econômica 

da compra e venda. 

 

Desta feita, concluímos não haver, como regra, deslealdade tampouco benefício 

indevido para o adquirente que tenha inserido cláusula pró-sandbagging no contrato de compra 

e venda de participação societária, pois este tomou a diligência necessária para se preservar de 

perdas previamente identificadas – é como se soubesse de antemão que haverá descumprimento 

do contrato e, diante disso, resguardou seus interesses.  O alienante, nesse caso, terá tido a 

 
254 Vide item 4.2 infra. 
255 Não obstante, caso haja dolo do adquirente, o negócio estará sujeito aos seus efeitos (vide item 2.3 supra), os 
quais serão aplicáveis independentemente da redação ou da existência da cláusula pró-sandbagging no contrato. 
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oportunidade de rever o preço do contrato que contenha a cláusula pró-sandbagging e saberá 

antecipadamente que responderá inclusive pelos passivos e defeitos comunicados 256 , 

ressalvadas eventuais exceções expressamente reguladas no contrato257. 

 

Nesse aspecto, sustenta Caio Raphael Marotti de Oliveira: “[d]efendemos que as 

cláusulas pro-sandbagging são válidas em vista da autonomia da vontade, da força vinculante 

dos contratos, e que são necessárias razões concretas para que se possa afastá-las”258.  Não há 

impedimento à adoção da cláusula pró-sandbagging no ordenamento pátrio por violação à boa-

fé per se, uma vez que a sua instituição em contrato não configura comportamento desleal e 

não fere os padrões de ética, honestidade e transparência259 – ressalvado, porém, se houver 

intenção maliciosa por parte do adquirente ao exigir a inclusão da cláusula, com o fim de obter 

vantagem indevida.  A violação da boa-fé objetiva será um fator que será sustentado para a 

ilicitude da cláusula pró-sandbagging, notadamente se tal princípio impuser ao comprador o 

dever de informar o vendedor sobre a desconformidade descoberta e tal dever for descumprido.  

Para que tal dever esteja constituído, porém, será necessário cumprir os requisitos à luz da 

mesma boa-fé objetiva260. 

 

A cláusula pró-sandbagging poderá ser considerada ineficaz caso se considere 

contraditório o ato do comprador de fechar o negócio embora conhecedor de discrepância e 

posteriormente pleitear indenização com base em tal discrepância, o que consistiria exercício 

abusivo de direito nos termos do art. 187 do Código Civil (2002) (aplicação do princípio “nemo 

 
256  Conforme GREZZANA, Giacomo Luiz Maria Oliveira. Cláusula de Irrelevância da Ciência Prévia do 
Adquirente sobre Contingências da Sociedade-alvo em Alienações de Participação Societária (Cláusula de 
Irrelevância da Ciência Prévia – “Sandbagging Provisions”). In: Revista de Direito das Sociedades e dos Valores 
Mobiliários, n. 11. São Paulo: Almedina, p. 105-132, 2020, p. 122.  
257 O contrato poderá prever, por exemplo, que o adquirente tem conhecimento de uma demanda em curso 
promovida pela Fazenda Municipal para cobrança da sociedade-alvo de débito de Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) em atraso, assumindo o adquirente, a partir do fechamento do negócio, a condução da defesa e os 
eventuais ônus pecuniários que possam advir da disputa em questão. 
258 OLIVEIRA, Caio Raphael Marotti de. A cláusula pro-sandbagging (conhecimento prévio) em contratos de 
alienação de participação acionária. 2020. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) - Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020, p. 21. <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-
04052021-153205/publico/6490304_Dissertacao_Corrigida.pdf>. Acesso em: 23 Jul. 2021.  Para maior 
detalhamento em relação aos autores que admitem ou não as cláusulas pró-sandbagging, vide a obra do referido 
autor nas pp. 137-151. 
259 Vale repisar que a cláusula pró-sandbagging produz efeitos sobre consequências contratuais das cláusulas de 
declarações e garantias acordadas pelas partes e não sobre os desdobramentos do erro ou dolo, que são institutos 
distintos e cujos requisitos não se confundem com as circunstâncias do sandbagging. 
260 Conforme elucidado no item 2.4 supra. 
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potest venire contra factum proprium”).  Contudo, tal entendimento poderá ser contestado, 

conforme mencionado no acima261 defendido por Caio Raphael Marotti de Oliveira: 

 

“quando a função de alocar riscos pela informação contratual (quando a informação 
tem fins obrigacionais, e não de representação da realidade) é predominante na 
cláusula de declarações e garantias, os requisitos do comportamento contraditório não 
são preenchidos pelo simples fechamento com ciência prévia das 
desconformidades”.262 

 

No que tange à prerrogativa do adquirente de pleitear perdas e danos por violação de 

declarações e garantias pelo alienante, pode-se sustentar que a cláusula pró-sandbagging 

consiste em cláusula com efeito de ajuste econômico, pois o direito de ressarcimento afeta, em 

última análise, o aspecto econômico do contrato, ou seja, a quantia desembolsada pelo 

adquirente para tornar-se proprietário do bem ou direito (nos negócios de fusões e aquisições, 

sobretudo a participação societária). 

 

Segundo Marcelo Trindade, a questão mais complexa em relação à validade da cláusula 

pró-sandbagging no direito pátrio envolve a evicção decorrente do fato falsamente declarado, 

quando este seja a propriedade do bem ou direito alienado, concluindo, no entanto, pela 

possibilidade jurídica de as partes instituírem cláusula pró-sandbagging ainda que o adquirente 

tenha o prévio conhecimento de que a propriedade era alheia ou litigiosa, haja vista tratar-se de 

norma dispositiva, e não cogente, à luz do art. 448 do Código Civil (2002)263: 

 

Nessa linha, partindo-se do pressuposto que os contratantes podem transformar o 
contrato comutativo em aleatório, para afastar a responsabilidade pela evicção, 
também poderiam reforçar seu caráter comutativo, e determinar que a 
responsabilidade ocorra mesmo diante da ciência pelo adquirente de que a coisa era 
alheia ou litigiosa, por meio de uma cláusula pro-sandbagging. 
Esse entendimento é compatível com a norma do art. 448 do Código Civil [...].264  

 

 
261 Vide item 2.5 acima. 
262 OLIVEIRA, Caio Raphael Marotti de. A cláusula pro-sandbagging (conhecimento prévio) em contratos de 
alienação de participação acionária. 2020. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) - Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020, p. 137. <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-
04052021-153205/publico/6490304_Dissertacao_Corrigida.pdf>. Acesso em: 23 Jul. 2021.  
263  “Art. 448. Podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela 
evicção.” 
264  TRINDADE, Marcelo. Sandbagging e as Falsas Declarações em Alienações Empresariais. In: Direito 
Societário, Mercado de Capitais, Arbitragem e Outros Temas: Homenagem a Nelson Eizirik. DE CASTRO, 
Rodrigo Rocha Monteiro; AZEVEDO, Luis André e HENRIQUES, Marcus de Freitas (Coord.). Vol. 3. São Paulo: 
Quartier Latin, p. 91-104, 2020, p. 99.  
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Esse também é o entendimento do festejado autor Francisco Cavalcanti Pontes de 

Miranda, em sua conhecida obra, conforme o trecho a seguir: 

 

Nos casos em que não haveria responsabilidade pela evicção, pode ser pré-
estabelecida (pactum de praestanda evictione); nos casos em que haveria, é possível 
evitar-se (pactum de non praestanda evictione). Se o pacto de prestar evicção ocorre 
em negócio jurídico oneroso no qual, pela natureza do negócio jurídico, se teria de 
dar a responsabilidade pela evicção, nenhum é o seu efeito, salvo para se afastar a 
objeção de ciência do vício jurídico (Código Civil, art. 1.717, II) [sic]. (grifou-se) 
Se a outorga foi de coisa litigiosa, sabido que era pelo outorgado, o que influiu na 
determinação do preço, o negócio jurídico foi contrato aleatório, por se tratar de bem 
existente mas exposto a risco. Então, regem os arts. 1.120 e 1.121 do Código Civil.265 

 

Com base no entendimento de Pontes de Miranda, é possível concluir pela regularidade 

da cláusula pró-sandbagging, haja vista a possibilidade jurídica do reforço de garantia de 

execução e o fato de que os interesses do terceiro, legítimo titular da coisa, não serão 

prejudicados pela estipulação contratual concernente à evicção266, assim como será igualmente 

válida a cláusula anti-sandbagging atinente à evicção, pois é compatível com a norma do art. 

457 do Código Civil (2002)267. 

 

Outra fonte apontada por Giacomo Grezzana quanto à abordagem anti-sandbagging do 

aparato normativo brasileiro são os usos do meio, que têm o condão de inserir no conteúdo 

contratual uma regra anti-sandbagging268  e que são razoavelmente aceitos como fonte do 

 
265 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Direito das obrigações: Negócios jurídicos bilaterais e 
negócios jurídicos plurilaterais. Pressupostos. Vícios de direito. Vícios do objeto. Evicção. Redibição. Espécies de 
negócios jurídicos bilaterais e de negócios jurídicos plurilaterais. Atualizado por Claudia Lima Marques e Bruno 
Miragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, t. XXXVIII, p. 320. 
266 Conforme TRINDADE, Marcelo. Sandbagging e as Falsas Declarações em Alienações Empresariais. In: 
Direito Societário, Mercado de Capitais, Arbitragem e Outros Temas: Homenagem a Nelson Eizirik. DE 
CASTRO, Rodrigo Rocha Monteiro; AZEVEDO, Luis André e HENRIQUES, Marcus de Freitas (Coord.). Vol. 
3. São Paulo: Quartier Latin, p. 91-104, 2020, p. 100.  No mesmo sentido, Giacomo Grezzana: “[a] própria 
legislação admite em situação análoga, prevista para a garantia contra a evicção, que as partes reforcem, diminuam 
ou excluam tal responsabilidade (Código Civil, art. 448). Se a analogia cabe para colmatar a lacuna presente no 
direito aplicável aos contratos em geral, deve caber também para determinar a licitude de tal arranjo. Tal conclusão 
poderia ser alcançada também por recurso aos princípios da autonomia privada e liberdade contratual.”  
GREZZANA, Giacomo Luiz Maria Oliveira. Cláusula de Irrelevância da Ciência Prévia do Adquirente sobre 
Contingências da Sociedade-alvo em Alienações de Participação Societária (Cláusula de Irrelevância da Ciência 
Prévia – “Sandbagging Provisions”). In: Revista de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários, n. 11. São 
Paulo: Almedina, p. 105-132, 2020, p. 123. 
267 “Art. 457. Não pode o adquirente demandar pela evicção, se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa.” 
268 O referido autor justifica tal afirmação conforme segue: “[e]m primeiro lugar, a própria praxe americana decorre 
do fato de que em certos estados a regra vigente é anti-sandbagging e foi pensando mais nestes estados que se 
construiu a cláusula pró-sandbagging. Em segundo lugar, a prática de o alienante das ações/quotas divulgar as 
contingências previamente ao negócio, seja durante a auditoria prévia (due diligence) ou em anexos de divulgação 
ao contrato (disclosure schedules), é comumente vista pelos atores das operações como uma forma de exonerar-
se de responsabilidade, do que se infere o entendimento comum neste meio de que o padrão é a regra anti-
sandbagging. Em terceiro lugar, a própria utilização das cláusulas pró-sandbagging em tais operações comprova 
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conteúdo contratual, de forma supletiva à vontade das partes269.  Os usos do meio sujeitam-se 

à vontade das partes e estas, portanto, poderão afastar os seus efeitos por meio de cláusula pró-

sandbagging, dada a hierarquia existente entre a sua vontade e a regra anti-sandbagging.270  

 

Embora as partes não possam modificar o regime das invalidades271 , elas poderão 

facilitar o preenchimento dos requisitos da invalidade com a cláusula de declarações e garantias.  

No entanto, a cláusula pró-sandbagging não tem por fim facilitar o preenchimento do requisito 

de falsa representação da realidade, pois, se o defeito (concreto ou potencial) da coisa é 

previamente conhecido do adquirente, então não houve falsa representação da realidade.272  

Dessa forma, como conclui Giacomo Grezzana:  

 

A cláusula de sandbagging não pode eliminar um requisito legal da anulação por erro 
ou dolo, como se anulação pudesse existir mesmo sem a falsa representação da 
realidade – um verdadeiro caso de não-erro ou não-dolo. Nenhuma cláusula contratual 
pode dispor que o negócio poderá ser anulado mesmo diante do conhecimento da real 
situação do bem. A autonomia privada não vai tão longe.273 

 

O raciocínio acima se aplica para os requisitos do erro, previsto no art. 138 do Código 

Civil (2002), afinal, se o adquirente tem conhecimento do problema, o suposto erro não será 

escusável, tampouco cognoscível ao alienante, visto que este poderá contar que aquele soube 

da realidade.  Por fim, por não ser caracterizado como erro (que não é), não haveria como 

 
o standard negocial da necessidade de haver regulação contratual específica para o adquirente poder reclamar 
pelas contingências conhecidas” GREZZANA, Giacomo Luiz Maria Oliveira. Cláusula de Irrelevância da 
Ciência Prévia do Adquirente sobre Contingências da Sociedade-alvo em Alienações de Participação Societária 
(Cláusula de Irrelevância da Ciência Prévia – “Sandbagging Provisions”). In: Revista de Direito das Sociedades 
e dos Valores Mobiliários, n. 11. São Paulo: Almedina, p. 105-132, 2020, p. 117. 
269 O artigo 113 do Código Civil (2002) estabelece que os usos do lugar de celebração do negócio jurídico devem 
ser fonte de interpretação deste, bem como que a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que 
corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio (§2º, inc. II). 
270 GREZZANA, Giacomo Luiz Maria Oliveira. Cláusula de Irrelevância da Ciência Prévia do Adquirente sobre 
Contingências da Sociedade-alvo em Alienações de Participação Societária (Cláusula de Irrelevância da Ciência 
Prévia – “Sandbagging Provisions”). In: Revista de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários, n. 11. São 
Paulo: Almedina, p. 105-132, 2020, pp. 116-117. 
271 Conforme SABADIN, Mariana Guerra. Autonomia privada e licença para mentir – uma investigação sobre a 
possibilidade de limitação contratual da responsabilidade por dolo. 2015. 100 f. Dissertação (Mestrado). Escola 
de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Orientadora: Prof. Dra. Mariana Pargendler. São Paulo, 28.10.2015, 
disponível em <https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/14296>, pp. 87-88. 
272  Conforme GREZZANA, Giacomo Luiz Maria Oliveira. Cláusula de Irrelevância da Ciência Prévia do 
Adquirente sobre Contingências da Sociedade-alvo em Alienações de Participação Societária (Cláusula de 
Irrelevância da Ciência Prévia – “Sandbagging Provisions”). In: Revista de Direito das Sociedades e dos Valores 
Mobiliários, n. 11. São Paulo: Almedina, p. 105-132, 2020, p. 129. 
273 GREZZANA, Giacomo Luiz Maria Oliveira. Cláusula de Irrelevância da Ciência Prévia do Adquirente sobre 
Contingências da Sociedade-alvo em Alienações de Participação Societária (Cláusula de Irrelevância da Ciência 
Prévia – “Sandbagging Provisions”). In: Revista de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários, n. 11. São 
Paulo: Almedina, p. 105-132, 2020, p. 130. 
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encaixar nas hipóteses de substancialidade previstas no art. 139 do Código Civil (2002).274  Da 

mesma forma, a cláusula pró-sandbagging não favorece a anulação do negócio jurídico por 

dolo quando o alienante tenha fornecido ao adquirente, previamente ao negócio, a informação 

correta sobre os defeitos e problemas da sociedade subjacente à venda da participação 

societária, haja vista que não terá agido com a intenção de enganar (animus decipiendi) 

tampouco terá utilizado artifício capaz de induzir a outra parte em erro.275    

 
274  Conforme GREZZANA, Giacomo Luiz Maria Oliveira. Cláusula de Irrelevância da Ciência Prévia do 
Adquirente sobre Contingências da Sociedade-alvo em Alienações de Participação Societária (Cláusula de 
Irrelevância da Ciência Prévia – “Sandbagging Provisions”). In: Revista de Direito das Sociedades e dos Valores 
Mobiliários, n. 11. São Paulo: Almedina, p. 105-132, 2020, p. 130. 
275  Conforme GREZZANA, Giacomo Luiz Maria Oliveira. Cláusula de Irrelevância da Ciência Prévia do 
Adquirente sobre Contingências da Sociedade-alvo em Alienações de Participação Societária (Cláusula de 
Irrelevância da Ciência Prévia – “Sandbagging Provisions”). In: Revista de Direito das Sociedades e dos Valores 
Mobiliários, n. 11. São Paulo: Almedina, p. 105-132, 2020, p. 130.  O autor conclui: “Nesta esteira, não há óbices 
à admissão da cláusula pró-sandbagging no direito brasileiro. É questão das partes decidir como querem moldar o 
seu contrato. As partes podem discutir eventuais contingências previamente à assinatura do contrato para imputá-
los em uma redução de preço, ou podem preferir não ter tais discussões para não pôr em risco a conclusão do 
negócio, guardando eventuais compensações para momento posterior” (p. 123). 
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IV. ANÁLISE DE CASOS 

 

4.1. Caso CBS Inc. v. Ziff-Davis Publishing Co. 

 

No ordenamento jurídico de Nova York, um dos principais casos que abordou o 

requisito da confiança (reliance) em operações de fusões e aquisições foi o CBS Incorporated 

v. Ziff-Davis Publishing Company276, no qual a compradora (CBS Incorporated ou “CBS Inc.”) 

demandou a vendedora (Ziff-Davis Publishing Company ou “Ziff-Davis”) por violação de 

declarações e garantias relativas às demonstrações financeiras do negócio adquirido (tratou-se 

de aquisição de ativos e não de participação societária).  O caso é doravante descrito sobretudo 

com base no relato presente no voto do juiz Hancock Jr., membro da Court of Appeals of the 

State of New York. 

 

Em setembro de 1984, a Goldman Sachs Co., atuando como banco de investimento da 

Ziff-Davis, solicitou propostas para a venda dos ativos e negócios referentes a 12 (doze) 

revistas.  A circular de oferta descreveu a condição financeira da Ziff-Davis e incluiu 

declarações de receita operacional para o ano fiscal encerrado em 31 de julho de 1984.  Com 

base nas declarações da Ziff-Davis na circular de oferta, a CBS Inc. apresentou uma oferta de 

compra em 9 de novembro de 1984, a qual se revelou o lance vencedor. 

 

Em 19 de novembro de 1984 (10 (dez) dias após o recebimento da oferta da CBS Inc.), 

a CBS Inc. e a Ziff-Davis firmaram um contrato para a compra e venda dos ativos pelo preço 

de US$ 362.500.000,00 (trezentos e sessenta e dois milhões e quinhentos mil dólares norte-

americanos).  A Ziff-Davis garantiu que o relatório de receitas e despesas auditadas das 

empresas para o ano fiscal de 1984, que havia sido fornecido anteriormente à CBS Inc. na 

circular de oferta, tinha sido preparado de acordo com os princípios contábeis geralmente 

aceitos e que o relatório apresentava adequadamente os itens nele presentes.  A Ziff-Davis 

concordou em fornecer um relatório parcial de receitas e despesas das empresas cobrindo o 

período após o final do ano fiscal de 1984, e garantiu que, de 31 de julho de 1984 até o 

fechamento, não houve qualquer mudança material adversa nos negócios do vendedor de 

publicação e distribuição das publicações, tomados como um todo.  O contrato também previu 

que todas as declarações e garantias do vendedor serão verdadeiras e corretas na data do 

 
276 CBS Inc. v. Ziff-Davis Publishing Co., 553 N.E.2d 997, 1001 (N.Y. 1990). 
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fechamento e sobreviverão ao fechamento, não obstante qualquer investigação feita por ou em 

nome da adquirente, isto é, inseriram uma cláusula pró-sandbagging.  A Ziff-Davis deu 

permissão à CBS Inc. para fazer a análise dos negócios vendidos tal como desejasse e 

concordou em dar à CBS Inc. e seus contadores acesso aos livros e registros pertinentes e 

fornecer tais documentos e informações que poderiam ser razoavelmente solicitados.  

 

Posteriormente, em 30 de janeiro de 1985, a Ziff-Davis entregou o relatório parcial cujo 

fornecimento havia sido acordado.  Nesse ínterim, a CBS Inc. realizou sua própria auditoria da 

condição financeira e patrimonial da Ziff-Davis e a CBS Inc. concluiu que as demonstrações 

financeiras declaradas da Ziff-Davis e outros relatórios financeiros fornecidos não foram 

preparados de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos e não retrataram de forma 

fiel a situação financeira da Ziff-Davis. 

 

Em 31 de janeiro de 1985 (um dia após o recebimento do referido relatório parcial), a 

CBS Inc. enviou uma carta para a Ziff-Davis afirmando que, com base nas informações e 

análises fornecidas a ela, formou a opinião de que havia informações materialmente falsas nas 

demonstrações financeiras fornecidas à CBS Inc., o que representava violação da declaração e 

garantia prestada.  Em resposta à referida carta, Ziff-Davis ressaltou à CBS Inc. por carta de 4 

de fevereiro de 1985 que acreditava que todas as condições para o fechamento haviam sido 

cumpridas, que não havia fundamento para a posição assumida pela CBS Inc. em sua carta e 

que as demonstrações financeiras foram preparadas de forma adequada e apresentadas de forma 

fiel à condição financeira da Ziff-Davis.  Também alertou à CBS Inc. que, uma vez que todas 

as condições para o fechamento foram satisfeitas, o fechamento era obrigatório naquele mesmo 

dia e que, se a CBS Inc. não consumasse o negócio conforme previsto, a Ziff-Davis pretendia 

buscar todos os seus direitos e prerrogativas previstos em lei.   

 

A CBS Inc. respondeu a carta da Ziff-Davis na mesma data, reconheceu que existia uma 

clara disputa entre as partes e afirmou que tinha decidido prosseguir com o negócio porque 

tinha gastado tempo, esforço e dinheiro consideráveis no cumprimento das suas obrigações. 

Consequentemente, as partes concordaram em fechar naquele dia sob o mútuo entendimento de 

que a decisão de fechar, e o fechamento, não constituiria renúncia de quaisquer direitos ou 

argumentos que qualquer uma das partes poderia ter nos termos do contrato de compra e venda.   

 



95 

 

A CBS Inc. então promoveu demanda contra a Ziff-Davis alegando que esta havia 

violado as declarações e garantias prestadas quanto à lucratividade das revistas vendidas.  Com 

base nessa violação, a CBS Inc. alegou que o preço proposto e o preço pago foram superiores 

ao que teria sido oferecido e pago por ela se a Ziff-Davis não tivesse prestado declaração e 

garantia falsa.  Após a tramitação nas cortes locais, a Court of Appeals of the State of New York, 

corte da mais alta hierarquia no estado de Nova York, em 1990, reformou a decisão inferior e, 

divergindo das decisões anteriores naquela jurisdição sobre o tema, determinou a aplicação de 

princípios contratuais e não dos princípios que regem a responsabilidade civil extracontratual 

(tort principles), i. e. a violação da declaração pela vendedora constitui o direito a 

indenização277.  O referido tribunal enfatizou que o conhecimento da violação surgiu depois da 

celebração do contrato, elemento crucial para a sua decisão por maioria278.  Tratou-se, portanto, 

de uma decisão de grande relevância para os compradores. 

 

Neste caso, parece-nos que a conduta da compradora foi cautelosa e sem violação da 

boa-fé objetiva, pois esta comunicou prontamente a vendedora, previamente ao fechamento, da 

discordância quanto à declaração e garantia prestada e firmou com a vendedora um instrumento 

pelo qual as partes reconheceram que o fechamento não provocava a perda de quaisquer 

prerrogativas que estas poderiam ter sob o tema em divergência.  Ademais, a vendedora 

divergiu fortemente da alegação de que havia falsidade na declaração e garantia prestada, o que 

rechaça qualquer alegação de que houve violação da boa-fé objetiva por parte da CBS Inc. pois 

esta deu à Ziff-Davis a oportunidade de se manifestar sobre a questão.  Por fim, o contrato 

previu uma cláusula pró-sandbagging em favor da CBS Inc., a qual foi estipulada pelas partes 

em momento anterior à descoberta da falsidade da declaração e garantia mediante a realização 

da sua auditoria financeira e patrimonial.  Entendemos que a mesma solução deveria ser adotada 

no Brasil caso essa disputa ocorresse sob a vigência da lei nacional279. 

 

 
277 Conforme MIZIOLEK, Aleksandra; ANGELAKOS, Dimitrios. Contract Drafting: Sandbagging: From Poker 
To The World Of Mergers And Acquisitions. Michigan Bar Journal, v. 30, p. 30-34, Junho, 2013, p. 33.  No 
referido julgado (CBS Inc. v. Ziff-Davis Publishing Co., 553 N.E.2d 997, 1001 (N.Y. 1990)), o significado de 
confiança (reliance) foi reinterpretado de confiança na veracidade da garantia (warranty) em si para a confiança 
na garantia como sendo parte da barganha entre as partes. 
278 Cumpre ressaltar que o julgado contou com opinião dissidente, pois, em voto vencido, o juiz Bellacosa entendeu 
que a confiança sobre a autenticidade da informação seria necessária para que a CBS Inc. obtivesse indenização. 
279 Afirmamos isso na premissa de que haja comprovação de que houve falsidade na declaração e garantia prestada 
sobre as demonstrações financeiras. 
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4.2. Caso Saga contra Bacamaso 

 

Trata-se de caso fictício da 11ª edição da “Competição Brasileira de Arbitragem e 

Mediação Empresarial CAMARB”, promovida em 2020 pela CAMARB - Câmara de Mediação 

e Arbitragem Empresarial - Brasil para alunos da graduação do curso de direito de diversas 

instituições de ensino superior brasileiras, envolvendo as empresas Saga Refrigeração S.A., 

como requerente (“Saga”), e Bacamaso Laboratories Ltd., pessoa jurídica constituída no 

exterior, como requerida (“Bacamaso”)280.  A Saga comprou da Bacamaso a totalidade das 

ações de emissão da Camus Processamento e Refrigeração S.A. (“Camus”) e, posteriormente, 

requereu indenização da vendedora por violação de declaração e garantia cuja falsidade a 

adquirente conhecia previamente à celebração do contrato.  Tal negócio jurídico fictício retrata 

tipicamente uma operação de compra e venda de participação societária envolvendo valor 

expressivo, partes experientes e bem assessoradas cujo contrato de compra e venda adotou 

cláusulas de declaração e garantia, indenização por sua violação e fechamento posterior do 

negócio.  Tomamos a liberdade de transcrever abaixo o caso tal como apresentado no descritivo 

da competição acima referida, por retratar todos os detalhes relevantes para a análise do caso: 

 

1. Camus Processamento e Refrigeração S.A. (“Camus”) é uma sociedade anônima 
de capital fechado com sede no Brasil, controlada pela BACAMASO Laboratories 
Ltd. (“BACAMASO”), integrante do Grupo Bacamaso, que opera em diversos 
mercados em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos e na Europa. 
2. Desde 2010, a Camus se tornou reconhecida no mercado brasileiro de 
refrigeradores industriais de alta potência em razão das tecnologias empregadas em 
sua linha de produtos. A primeira delas, conhecida pelo departamento de P&D da 
empresa como “SFTD”, é um isolante térmico que assegura aos refrigeradores da 
Camus eficiência energética 40% superior àquela dos refrigeradores concorrentes. Já 
a tecnologia Aurora Freezing garante aos refrigeradores capacidade de resfriamento 
significativamente superior aos concorrentes, característica essencial para o 
congelamento rápido e preservação de produtos farmacêuticos. 
3. A Saga Refrigeração S.A. (“Saga”), sociedade anônima de capital fechado, é a 
maior e mais tradicional fabricante de refrigeradores para uso doméstico do Brasil, 
atuando no mercado brasileiro e internacional, com produtos comercializados em 
mais de 50 países, em todos os continentes. Sediada em Beagá, Vila Rica, a Saga 
responde individualmente por 20% do PIB do município, além de empregar mais de 
500 funcionários. Embora a Saga tenha controle exclusivamente privado, atualmente 
detido quase que integralmente pela Albafica Inc., multinacional norte-americana 
(“Albafica”), como ela foi fundada por uma família de Beagá, seus produtos sempre 
foram produzidos apenas no Brasil e a empresa tem um papel significativo na 
economia local, a empresa é considerada “patrimônio nacional”. 
4. No começo de 2018, a Saga decidiu se inserir no mercado de refrigeradores de alta 
potência para uso industrial, que não constava de seu portfólio, por meio do 
desenvolvimento ou aquisição de tecnologias que otimizassem a capacidade de 
resfriamento de refrigeradores industriais e ultra congeladores. 

 
280 Disponível em <https://camarb.com.br/wpp/wp-content/uploads/2020/06/xi-cbam-caso.pdf>. Acesso em 17 
Out. 2021. 
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5. Foi em razão disto que o CTO da Saga, o Sr. Mitsumasa Quido, procurou o Sr. 
Maurício Jaeger, diretor de P&D da BACAMASO. Mitsumasa e Maurício, amigos de 
longa data, perceberam que a possibilidade de aquisição da Camus pela Saga se 
mostrava bastante benéfica para ambas, BACAMASO e Saga. 
6. A BACAMASO, que estava com imagem desgastada no Brasil em razão de 
escândalo de corrupção envolvendo outras empresas do seu grupo, viu nesse negócio 
a oportunidade de se desfazer de parte de suas operações no Brasil. Para a Saga a 
operação seria positiva, pois lhe permitiria atingir seus objetivos: além de entrar no 
mercado com uma marca de refrigeradores para uso industrial já consolidada, a Saga 
também poderia utilizar as tecnologias detidas pela Camus em seus produtos para uso 
doméstico. Vale dizer, em 2013, a Saga tentara sem sucesso adquirir a tecnologia 
Aurora Freezing. 
7. Após intensas discussões e cálculos provisórios de avaliação econômico-financeira, 
a Saga decidiu apresentar à BACAMASO oferta para aquisição de 100% das ações da 
Camus. Em dezembro de 2018, as Partes firmaram o Contrato de Compra e Venda de 
Ações (“Contrato”). 
8. O preço de aquisição da participação societária foi composto de uma parte fixa e 
uma parte variável (“Preço”). A parte fixa, calculada em R$30.000.000,00, tomou por 
base a multiplicação de 0,7 pelo EBITDA médio da Camus na data de assinatura e 
seria paga na data do fechamento. A parte variável (earn out) seria paga em 3 parcelas 
anuais, sendo que a primeira parcela deveria ser paga no primeiro aniversário de um 
ano do fechamento do negócio. Cada parcela da parte variável seria calculada 
mediante multiplicação de 0,7 pelo EBITDA médio da Camus apurado nos últimos 
18 meses anteriores ao pagamento de cada parcela variável, limitado ao montante total 
(i.e., conjunto de todas as parcelas variáveis) de R$90.000.000,00. Embora não 
inteiramente satisfeita com o Preço, como a BACAMASO estava com pouca liquidez 
e precisando de caixa em razão impacto negativo do recente escândalo de corrupção, 
decidiu seguir adiante com a venda. 
9. Cumpridas as condições e atos preparatórios previstos no Contrato, deu-se o 
fechamento da operação em abril de 2019 (“Fechamento”), momento em que foram 
transferidos 100% das ações da Camus à Saga e realizado o pagamento da parcela fixa 
do Preço. A operação não foi submetida ao CADE, por não preencher os requisitos da 
Lei n. 12.529/2011. 
10. Embora as empresas tenham confirmado para a mídia a operação envolvendo Saga 
e Camus somente após a assinatura do Contrato em dezembro de 2018, boatos sobre 
a operação circulavam desde setembro de 2018. Em razão da percepção positiva do 
mercado com relação aos benefícios do negócio prestes a ser firmado, notadamente a 
perspectiva de implementação das tecnologias até então detidas pela Camus, a Saga 
percebeu um incremento de 25% na sua demanda de refrigeradores de uso doméstico, 
antes mesmo do anúncio oficial da transação. 
11. Em outubro de 2018, advogados da banca internacional Milo & Shaka foram 
contratados pela Albafica, controladora da Saga, para promover a regularização 
ambiental de uma nova fábrica a ser instalada na Espanha, por outra empresa do 
Grupo. No curso dos trabalhos, tomaram conhecimento de que a BACAMASO 
constituíra, em 2009, a Hilda Refrigeradores S.A. (“Hilda”), subsidiária com sede na 
Espanha. Ao verificar as atividades dessa empresa, os advogados apuraram que em 
2015 a Hilda fora declarada culpada pelo órgão de controle da concorrência europeu 
por formação de cartel no mercado de refrigeradores industriais comercializados na 
Europa, no período de 2010 a 2012, em decisão definitiva. Os advogados tiveram 
acesso a trechos de depoimento tomados em audiência, em que restou afirmado que 
“Hilda foi constituída pela BACAMASO para centralizar a fabricação e venda de 
refrigeradores na Europa”; que “para entrar no mercado europeu, a empresa, de fato, 
se submeteu à prática de balizamento de preços, fixada pelos grandes revendedores 
de refrigeradores com atuação na Europa”; e que “a empresa não tinha conhecimento 
de que esta atividade era ilícita e que, na verdade, entendia ser a prática do mercado, 
pois praticado por todas as empresas que pretendiam vender refrigeradores na 
Europa”. O Cartel tornou-se conhecido como o “Cartel do Gelo Derretido”. Cientes 
dos interesses da Albafica pela Camus, os advogados do Milo & Shaka imediatamente 
informaram a Albafica sobre sua descoberta. 
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12. Da mesma forma, a Albafica, repassou a informação aos executivos da Saga ainda 
em outubro de 2018, para que eles apurassem eventuais efeitos na negociação em 
curso. A Saga então indagou à BACAMASO durante a auditoria prévia à assinatura 
do Contrato se tal prática teria sido, também, adotada pela Camus, no Brasil. Em 
resposta, a BACAMASO esclareceu que não havia sido notificada sobre qualquer 
investigação por autoridades brasileiras ou estrangeiras. 
13. Em novembro de 2018, a advogada Camila Pêssego, do escritório brasileiro 
Hyoga Advogados, contratado pela Saga para assessorar a operação, foi informada da 
possível existência de inquérito sigiloso do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica – CADE envolvendo a Camus. Um primo de Pêssego, Frederico Jiló, era 
estagiário recém-contratado para o setor comercial da BACAMASO, onde auxiliava 
na venda de refrigeradores Camus. Jiló estava preocupado pois seu amigo, Carlos 
Fígado, funcionário administrativo do CADE, disse que viu o nome da Camus em um 
documento de um inquérito da autarquia. Jiló não informou a seus superiores na 
Camus, mas comentou o fato com sua prima Pêssego, sem saber das discussões entre 
BACAMASO e Saga sobre a investigação europeia, tampouco que sua prima era 
advogada da Saga. 
14. Diante da informação, Camila Pêssego entrou em contato com a CEO da Saga, 
falando que tinha ficado sabendo sobre uma possível investigação do CADE 
envolvendo a Camus e recomendando que a diretoria tomasse providências incisivas 
para investigar o fato, antes da assinatura do Contrato, independentemente do 
compromisso da BACAMASO de investigar a questão internamente. A Saga então 
solicitou aos advogados do Hyoga Advogados que, à luz da informação, analisassem 
os cenários a serem enfrentados pela Camus, inclusive com a subcontratação de 
assessores financeiros, se necessário. Após a análise, a Saga solicitou que o Hyoga 
Advogados apresentasse os resultados do estudo para o Board of Directors da 
Albafica, durante reunião normalmente realizada na Califórnia e conduzida em inglês. 
Para garantir que a apresentação estivesse nos padrões normalmente utilizados nas 
reuniões da Albafica, os slides que seriam usados para a apresentação dos resultados 
foram preparados por Pêssego, com ajuda de Mary Saori, uma advogada norte-
americana do Milo & Shaka, que também tinha conhecimento dos fatos relacionados 
ao Cartel do Gelo Derretido. Como Pêssego e seus colegas estavam sobrecarregados 
com outros aspectos das negociações do Contrato, Pêssego solicitou a Saori que 
comparecesse à reunião em seu lugar, para apresentar os resultados da análise. 
Durante a reunião do Board da Albafica, Saori projetou os slides preparados por 
Pêssego com sua ajuda, indicando os possíveis impactos na futura receita com as 
vendas de refrigeradores da Camus, caso houvesse de fato uma investigação já 
iniciada no CADE e essa investigação avançasse. 
15. Durante as etapas finais das negociações, a BACAMASO informou à Saga que 
até aquele momento, sua investigação interna não tinha identificado práticas 
anticoncorrenciais. Por outro lado, a Saga não informou à BACAMASO que tinha 
tomado conhecimento de um inquérito do CADE. Apesar da declaração da 
BACAMASO e das conclusões apresentadas na reunião da Albafica, a Albafica e a 
Saga decidiram seguir adiante com a operação, tendo em vista que o Preço máximo 
negociado com a BACAMASO (R$ 120.000.000,00) ainda era inferior ao valor justo 
de mercado (fair market value) das Ações da Camus que seriam adquiridas pela Saga 
(R$ 130.000.000,00), segundo os cálculos feitos por seus assessores. Contudo, diante 
da declaração da BACAMASO, para se resguardar, a Saga negociou com a 
BACAMASO a inclusão no Contrato de uma declaração quanto à inexistência de 
investigações quanto a práticas concorrenciais, bem como uma cláusula que permitiria 
que a Saga fosse indenizada por violação das declarações e garantias pela 
BACAMASO, ainda que a Saga tivesse conhecimento de fatos relacionados à 
violação antes do Fechamento (i.e. sandbagging). 
16. Após o Fechamento, a operação se demonstrou positiva para a Camus, que 
observou crescimento exponencial nas vendas de sua linha de refrigeradores, tendo 
em vista a troca no controle e a saída da já desgastada BACAMASO do seu quadro 
acionário. Este efeito positivo não tinha sido antecipado por nenhuma das partes, mas 
estudos internos realizados pela Saga nos primeiros meses após o Fechamento 
estimaram um crescimento de 25% nas vendas como efeito direto do negócio. Da 
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mesma forma, a BACAMASO ficou esperançosa com o aumento do EBITDA da 
Camus e potencial aumento da parcela variável (earn out) a ser paga pela Saga. 
17. Seis meses depois do Fechamento, em outubro de 2019, o CADE expediu 
notificação à Camus, solicitando documentação para fins de instrução de inquérito 
instaurado em novembro de 2018 para apurar eventual ilícito concorrencial no período 
entre janeiro de 2012 e dezembro de 2016. O website do CADE também divulgou 
notícia sobre o inquérito para investigação de um cartel no mercado de refrigeradores, 
citando nominalmente a Camus. O portal de notícias “Pró-Consumidor” fez ampla 
veiculação da notícia, publicando matéria no site, em seu canal do YouTube e via 
podcast. Uma série de manifestações teve início em Beagá, organizadas por outras 
entidades privadas de defesa do consumidor. Os manifestantes afirmavam que a Saga, 
nova controladora da Camus, sabia do incidente e traíra a confiança da população de 
Beagá, que considerava a Saga verdadeiro patrimônio da cidade. 
18. Em razão deste fato, a demanda por equipamentos da Saga e da Camus caiu 
vertiginosamente, para níveis bastante abaixo daqueles experimentados antes de 
setembro de 2018. Concorrentes da Saga e Camus não investigados pelo CADE 
aproveitaram a publicidade negativa gerada pelo inquérito do órgão antitruste e 
passaram a adotar uma estratégia agressiva para absorver o market share de ambas as 
empresas. 
19. Por isto, em novembro de 2019, a Saga notificou a BACAMASO para que 
prestasse informações sobre as alegações de formação de cartel no Brasil envolvendo 
a Camus. BACAMASO respondeu no mesmo mês, dizendo não ser possível chegar a 
uma conclusão naquele momento, pois os funcionários que poderiam ter participado 
desse alegado ilícito tinham se desligado da empresa em julho de 2018, antes, 
portanto, da negociação de venda da empresa. Ressalta que, independentemente do 
resultado desta apuração, a Saga tinha sido informada durante a auditoria sobre a 
investigação feita na Europa e, consequentemente, tinha conhecimento da 
possibilidade de investigações no Brasil. 
20. Em março de 2020, Saga iniciou procedimento arbitral contra a BACAMASO, no 
qual informou que pretendia manter a compra das Ações da Camus e requereu 
indenização para si pela redução do valor das Ações da Camus em razão da queda da 
receita da Camus. 
21. Em sua resposta, BACAMASO pediu fosse reconhecido que Saga sabia da 
existência das investigações na Europa e, portanto, da possibilidade de investigações 
do CADE no Brasil, razão pela qual tal evento não poderia ser considerado violação 
a declarações contratuais. Além disso, caso o Tribunal reconhecesse a ocorrência 
desta violação, a BACAMASO registrou que não poderia indenizar a Saga pela queda 
da receita da Camus, porque, entre outros motivos, (i) não teria garantido a 
performance da Camus após o Fechamento; (ii) decorria de eventos alheios à 
BACAMASO, especialmente a estratégia agressiva de concorrentes; e (iii) eventual 
queda de receita da Camus não seria critério adequado para quantificar eventuais 
danos sofridos pela Saga. 
22. O Termo de Arbitragem foi firmado no final de abril de 202016. No início de maio 
de 2020, enquanto aguardava as Alegações Iniciais, a BACAMASO apresentou ao 
Tribunal Arbitral pedido de exibição de documentos. Explicou que logo após a 
assinatura do Termo, um de seus funcionários, Federico Jiló, informou que teria 
inadvertidamente passado informações relativas a uma investigação da Camus para 
sua prima e advogada da Saga, Camila Pêssego. Em razão disto, requereu ao Tribunal 
Arbitral que determinasse fosse exibida a mencionada apresentação. A exibição seria 
necessária para demonstrar que a compradora, Saga, sabia – ao contrário da 
BACAMASO – da investigação em curso no Brasil antes de assinar o Contrato e quis 
se valer da cláusula de sandbagging para pedir indenização à BACAMASO. 
23. Em resposta enviada alguns dias depois, Saga informou que não teria o documento 
mencionado, pertencente à Albafica, parte estranha ao Procedimento Arbitral, razão 
pela qual o Tribunal Arbitral careceria de jurisdição para demandar a exibição do 
documento. Saga alegou que o mencionado documento foi produzido conforme 
orientações de seus advogados brasileiros e norte-americanos, estando protegido pelas 
regras de sigilo profissional aplicáveis. Por fim, disse que o documento solicitado era 
irrelevante e imaterial para a solução da controvérsia, já que mesmo o eventual 
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conhecimento da Saga sobre as investigações pelo CADE não a impediria de pleitear 
indenização, conforme previsto na cláusula de sandbagging inserida no Contrato. 
24. Após consultar as partes, em 1º de junho de 2020, o Tribunal Arbitral expediu a 
Ordem Processual n. 1, por meio da qual determinou a realização de uma audiência 
preliminar para oitiva dos patronos das partes. O Tribunal Arbitral notou na Ordem 
Processual que, durante conferência telefônica com as partes para estabelecer o 
escopo da Ordem Processual n. 1, a BACAMASO indicou ao Tribunal Arbitral que 
pretendia contestar a validade da cláusula de sandbagging, questão que se mostrava 
essencial tanto para a decisão sobre o pedido de exibição de documentos, quanto para 
a resolução da controvérsia. Notou também que, por sua vez, a Saga indicou ao 
Tribunal Arbitral que, para tornar o procedimento mais eficiente e reduzir custos 
excessivos com produção de prova pericial, seria importante confirmar que os danos 
pleiteados pela Saga não estavam excluídos pela definição de Perdas prevista no 
Contrato. 

 

Destacamos ab initio que os seguintes eventos ocorreram antes da celebração do 

contrato de compra e venda de ações: (i) a Albafica Inc., controladora da Saga (adquirente), 

tomou conhecimento, por meio de seus assessores, de que a Hilda Refrigeradores S.A., 

subsidiária espanhola da Bacamaso (vendedora), fora declarada culpada pelo órgão de controle 

da concorrência europeu por formação de cartel no mercado de refrigeradores industriais 

comercializados na Europa, no período de 2010 a 2012, em decisão definitiva; (ii) a Sra. Camila 

Pêssego, advogada da adquirente Saga, tomou conhecimento por terceiro da possível 

investigação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) envolvendo a 

Camus (sociedade-alvo); (iii) os eventuais efeitos de tais descobertas na negociação em curso 

foram apurados e discutidos por Saga, Albafica Inc. e seus advogados e assessores; (iv) a Saga 

não informou à Bacamaso que tinha tomado conhecimento da existência de um possível 

inquérito do CADE, informação que a vendedora desconhecia; e (v) a Saga negociou com a 

Bacamaso a inclusão no contrato de (a) uma declaração e garantia sobre a inexistência de 

investigações quanto a práticas concorrenciais envolvendo a sociedade-alvo, embora a Saga 

tivesse fortes indícios de que tal declaração era falsa, e (b) uma cláusula pró-sandbagging em 

favor da Saga. 

 

Imprescindível considerar neste caso que o conhecimento da questão relativa à 

investigação pelo CADE ocorreu antes mesmo da celebração do contrato de compra e venda, 

diferentemente do que se poderia chamar da hipótese clássica ou paradigmática de 

sandbagging, na qual o conhecimento da falsidade da declaração e garantia ocorre no período 

entre celebração e fechamento.  A descrição do caso em última análise revela que a Albafica 

Inc. foi levada a prestar a declaração e garantia, que já nasceu falsa, bem como que a referida 

vendedora concordou com a inserção da cláusula pró-sandbagging num momento em que a 

compradora já tinha a perspectiva de que muito provavelmente tal cláusula seria utilizada como 
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fundamento para o seu pedido de indenização.  Há fortes elementos para concluir que houve 

violação da boa-fé objetiva por parte da Saga neste caso281, por violação ao dever de lealdade, 

culminando na ineficácia da cláusula pró-sandbagging e, até mesmo, constituindo elementos 

para sustentar que houve dolo por parte da Saga, o que macularia a higidez do negócio jurídico 

se entendido tal dolo como principal (ou invalidante). 

 

Vale referir-se a uma decisão recente da Suprema Corte de Delaware que levantou 

questionamento sobre a admissibilidade do sandbagging na hipótese em que o adquirente 

constata uma falsidade antes da celebração do contrato 282 .  Sobre essa decisão, Mariana 

Pargendler e Carlos Portugal Gouvêa comentam: 

 

Em nota, o Relator fez menção à controvérsia sobre a relevância do momento em que 
o comprador teria tomado ciência das violações para o exercício do direito à 
indenização, a qual não foi enfrentada por se tratar de questão lateral à decisão. O voto 
vencido também afirma haver dúvidas sobre se o comprador poderia processar o 
vendedor nessas circunstâncias, citando um precedente antigo em que se negou 
indenização à parte que assinou o contrato sabendo que uma das declarações era 
falsa.283 

 

Com base no caso Saga contra Bacamaso, concluímos que o conhecimento pelo 

comprador de informação sobre a sociedade-alvo em momento anterior à celebração do 

contrato pode gerar consequências mais gravosas do que o conhecimento adquirido no período 

entre celebração e fechamento, pois naquele caso o silêncio do adquirente concomitante à 

prestação de declaração e garantia sabidamente falsa provavelmente constituirá afronta ao 

princípio da boa-fé objetiva, ao dever de informar e ao dever de lealdade perante a contraparte, 

com o objetivo de obter ressarcimento de forma indevida, em comprometimento à relação 

contratual paritária e em violação do artigo 422 do Código Civil (2002).  A referida afronta ao 

 
281 O mesmo entendimento se extrai de KALANSKY Daniel; SANCHEZ, Rafael Biondi. Sandbagging Clauses 
nas Operações de Fusões e Aquisições (M&A). Novos Temas de Direito e Corporate Finance. BARBOSA, 
Henrique e BOTREL, Sérgio (Coord.). São Paulo: Quartier Latin, pp. 145-153, 2019, p. 151 e de PERES, Leonardo 
Ugatti. Sandbagging provisions em tempos de pandemia. 17 Mai. 2021, disponível em < 
https://pt.linkedin.com/pulse/sandbagging-provisions-em-tempos-de-pandemia-leonardo-ugatti-peres>. Acesso 
em 09 Nov. 2021. 
282 Cf. Eagle Force Holdings, LLC v. Campbell, No. 399, 2017 (Del. Supr., May 24, 2018).  Vale porém ressaltar 
que decisão mais recente (John D. Arwood v. AW Site Services, LLC, C.A. No. 2019-0904-JRS (Del. Ch. 2022)) 
da “Court of Chancery of Delaware” (9 de março de 2022) reforçou a posição pró-sandbagging da lei de regência 
nesse estado. 
283 PARGENDLER, Mariana; PORTUGAL GOUVÊA, Carlos. As Diferenças entre Declarações e Garantias e os 
Efeitos do Conhecimento. In: Direito Societário, Mercado de Capitais, Arbitragem e Outros Temas: Homenagem 
a Nelson Eizirik. DE CASTRO, Rodrigo Rocha Monteiro; AZEVEDO, Luis Andre; HENRIQUES, Marcus de 
Freitas (Coord.). Vol. 3. São Paulo: Quartier Latin, p. 143-180, 2020, p. 166.  Os autores referem-se ao caso Eagle 
Force Holdings, LLC v. Campbell, No. 399, 2017 (Del. Supr., May 24, 2018) e o precedente antigo citado foi 
Clough v. Cook, 87 A. 1017, 1018 (Del. Ch. 1913).  



102 

 

princípio da boa-fé objetiva, ao dever de informar e ao dever de lealdade estará caracterizada 

sobretudo caso se trate de um passivo que gerou uma perda materializada para a sociedade-alvo 

antes da celebração contrato, com a ciência do adquirente e o desconhecimento do alienante.  

O direito não pode permitir que o comprador leve a contraparte a fazer uma declaração e 

garantia falsa e, posteriormente ao fechamento, fundamente seu pedido de indenização na 

referida declaração sabidamente falsa. 

 

Vale ressaltar duas cláusulas pró-sandbagging existentes no contrato de compra e venda 

de ações anexo ao caso fictício da CAMARB, quais sejam: (i) cláusula com o fim de reforçar, 

no fechamento, o direito da compradora em relação às declarações e garantias já prestadas na 

celebração do contrato, de forma a preservar o direito de indenização da compradora em relação 

a quaisquer eventos ocorridos no período; e (ii) cláusula que prevê a manutenção do direito à 

indenização da compradora por qualquer fato ocorrido durante a auditoria prévia feita sobre a 

sociedade-alvo, consistente, neste caso, na descoberta de problema não revelado pela vendedora 

e distinto da declaração e garantia por ela prestada, conforme as redações respectivamente a 

seguir transcritas: 

 

3.2. Atos de Fechamento. Na Data de Fechamento, as Partes celebrarão os seguintes 
atos: 
(i) Termo de Fechamento contendo a confirmação de que foram atendidas ou 
renunciadas todas as condições precedentes deste Contrato e incluindo a declaração 
de que todas as declarações e garantias contidas neste Contrato permanecem corretas 
e verdadeiras; 
 
(...) 
 
5.5. Não Prejuízo a Direitos. O direito à indenização das Partes Indenizáveis da 
Compradora não será afetado, diminuído ou prejudicado por qualquer fato ocorrido 
durante a auditoria prévia feita sobre a Companhia (due diligence). 

 

Não necessariamente o mesmo resultado seria atingido caso, após celebrado contrato de 

compra e venda entre Saga e Albafica Inc. sem cláusula pró-sandbagging e diante da 

descoberta, pelo adquirente, no período entre celebração e fechamento, de falsidade de 

declaração que seja desconhecida pelo vendedor, o adquirente então exigisse a celebração, no 

fechamento, de instrumento com cláusula pró-sandbagging sem revelar a falsidade descoberta, 

com o intuito de preservar a sua prerrogativa de pleitear ressarcimento posterior.  Isso pois o 

adquirente estaria demonstrando que não deseja aceitar a sociedade no estado em que se 

encontra à luz das descobertas de sua investigação – sujeito, é claro, às circunstâncias 

efetivamente envolvidas.  Em tal caso, parece-nos que seria viável à Saga conduzir o processo 
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de forma a evitar a violação da boa-fé objetiva e a cláusula poderia ser eficaz, assim como o 

pleito indenizatório, que não consistiria em exercício abusivo de direito. 

 

4.3. Caso Clínica Mangueiras 

 

Trata-se de caso verídico de disputa judicial284 sobre o efetivo conhecimento prévio dos 

adquirentes acerca da existência de processo judicial em curso contra a empresa adquirida com 

sede na cidade de Tatuí, Estado de São Paulo, então denominada Clínica Mangueiras Ltda., 

bem como sobre o dever contraposto do vendedor de ter informado os adquirentes a respeito de 

tal demanda antes da celebração do contrato.  Não se trata, propriamente, de hipótese de 

violação das declarações e garantias, mas de questionamento do preço pago à luz de nova dívida 

da sociedade constituída em momento posterior ao fechamento.  Os Srs. Roberto Koiti Ascava, 

Juliano Piunti Teles e Francisco Coelho Menezes Bueno, adquirentes das quotas, ajuizaram 

ação condenatória em face de Paulo Roberto Guidon, alienante das quotas, alegando que o 

preço de compra da participação societária considerou todas as dívidas então existentes.  Ocorre 

que, posteriormente, foi constituída uma nova dívida da sociedade comprada advinda de uma 

reclamação trabalhista proposta cerca de 2 (dois) anos antes da celebração do contrato de 

compra e venda, quando o réu ainda detinha suas quotas, razão pela qual os autores propuseram 

a ação judicial pugnando pelo ressarcimento da condenação sofrida na demanda trabalhista, 

sustentando que se o vendedor tivesse informado sobre a existência de tal demanda, sobre a 

qual ele tinha ciência, tal dado teria influenciado no preço pago.  O réu, em contestação, alegou 

que os autores tinham plena consciência da ação trabalhista, tendo em vista sua natureza 

pública, bem como que os autores são pessoas bem instruídas e um deles, o Sr. Roberto Koiti 

Ascava, era sócio da Clínica Mangueiras à época da propositura da reclamação trabalhista e, 

destarte, tinha conhecimento da sua existência. 

 

Em sentença de primeira instância, o juiz sustentou que o dever de diligência é inerente 

aos negócios jurídicos e a checagem da existência de ações em curso envolvendo a sociedade-

alvo é dever da parte, que age de forma imprudente ao celebrar o negócio sem tal verificação.  

Por outro lado, segundo a sentença, cabia ao réu, à vista do princípio da boa-fé objetiva, o 

 
284 Processo nº 1006988-64.2018.8.26.0624, julgado em primeira instância em 19.02.2019 na 2ª Vara Cível da 
Comarca de Tatuí, Estado de São Paulo, e em segunda instância: Apelação Cível nº 1006988-
64.2018.8.26.0624/SP. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Relator: Paulo Roberto Grava Brazil. Julgado 
em 31.10.2019. 
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cumprimento dos deveres anexos de informação e cooperação, os quais foram violados ao 

omitir informação de extrema relevância, qual seja, a existência do processo trabalhista em 

curso.  Concluiu o juiz, dessa forma, pela “existência de culpa concorrente, porquanto o réu 

acabou por infringir a boa-fé objetiva e seus deveres anexos, ao passo em que os autores tinham 

o dever de agir de modo diligente e não o fizeram”285, condenando o réu ao pagamento de 

montante equivalente a metade do valor que reputou pertinente à participação societária 

vendida.  O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou essa decisão286, embora 

reconhecendo não haver prova do conhecimento prévio da existência da demanda trabalhista 

em curso, mas apenas fortes indícios de tal conhecimento.  Dessa forma, nesse caso o Judiciário 

não marcou posição a respeito de qual a solução no ordenamento jurídico brasileiro para o 

sandbagging, haja vista que, lamentavelmente para os fins desta dissertação, não houve prova 

do conhecimento prévio da questão sob disputa por parte dos adquirentes. 

 

Destacamos que a cláusula sexta do “Instrumento Particular de Compra e Venda com 

Cessão e Transferência de Quotas de Sociedade Limitada” celebrado entre as partes prevê o 

quanto segue sobre a situação patrimonial e contábil da Clínica Mangueiras Ltda.:  

 

CLÁUSULA SEXTA: PASSIVO SOCIAL 
 
A situação patrimonial e contábil da CLÍNICA MANGUEIRAS LTDA é de pleno 
conhecimento das Partes, as quais não têm até o presente momento, conhecimento ou 
notificação da existência de outros débitos, sejam de natureza trabalhista, tributária, 
previdenciária, administrativa, ou comercial, exceto aqueles constantes em sua 
contabilidade.287 

 

 
285 Sentença no processo nº 1006988-64.2018.8.26.0624. 2ª Vara Cível da Comarca de Tatuí/SP. Julgado em 
19.02.2019. 
286 Nesse aspecto, vide texto do voto do Relator Paulo Roberto Grava Brazil: “[s]e, de um lado, não se nega o 
dever de informação do réu, com fulcro na boa-fé contratual; de outro, razoável esperar que os adquirentes 
buscassem conhecer os riscos do negócio celebrado, tendo, nessa senda, o i. Juízo a quo bem destacado que ‘o 
dever de diligência é inerente aos negócios jurídicos’, mormente em se tratando de contratos empresariais.” Voto 
na Apelação Cível nº 1006988-64.2018.8.26.0624/SP. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Relator: 
Paulo Roberto Grava Brazil. Julgado em 31.10.2019. 
287 Cópia do contrato de compra e venda extraída dos autos do processo nº 1006988-64.2018.8.26.0624. 2ª Vara 
Cível da Comarca de Tatuí/SP.  A cláusula sexta consiste em declaração e garantia prestada mutuamente por todas 
as partes sobre o conhecimento a respeito da existência de débitos da sociedade-alvo, estrutura que não é 
convencional nas operações de compra e venda de participações societárias, pois geralmente preveem uma parte 
declarante e a outra parte em favor de quem a declaração é prestada.  A redação adotada deve ter origem no quadro 
societário da Clínica Mangueiras Ltda. na data da operação, pois um dos compradores já era sócio, porém não nos 
parece recomendada aos compradores essa cláusula pois não deveria caber a estes declarar que têm conhecimento 
das dívidas da sociedade-alvo, uma vez que isso restringe o seu direito à indenização.  Cumpre ressaltar, ainda, 
que a resolução do caso deve averiguar se, na data de celebração do contrato, a demanda em questão deveria ter 
ensejado o registro de algum débito na contabilidade da Clínica Mangueiras Ltda. conforme as normas contábeis 
aplicáveis. 
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Cumpre ressalvar que se, na data de celebração do contrato, a reclamação trabalhista 

ainda não havia resultado em condenação e consequente obrigação de pagar, ou seja, não havia 

débito a ser registrado na contabilidade.  Os compradores alegaram nos autos que caberia ao 

vendedor informar a existência de tal demanda, sobre a qual ele tinha ciência, ao passo que o 

vendedor sustentou, entre outros, como já dito, que os autores tinham plena consciência da ação 

trabalhista, tendo em vista sua natureza pública, bem como que os autores são pessoas bem 

instruídas e um deles era sócio da empresa à época da propositura da reclamação trabalhista e, 

portanto, tinha conhecimento da sua existência.  Trata-se de disputa sobre o conhecimento e os 

seus efeitos. 

 

Chama-nos a atenção a solução adotada pelo juiz quanto à culpa concorrente, pois os 

adquirentes foram responsabilizados por sua entendida imprudência (modalidade de culpa) na 

aquisição da participação societária sem investigar a existência de processos judiciais em curso, 

em violação ao dever de diligência.  Há, portanto, conforme a sentença, o ônus de realizar tal 

investigação (auditoria ou due diligence), cujo descumprimento está sujeito a consequências 

jurídicas.  A solução não considerou o que os adquirentes sabiam, mas aquilo que eles deveriam 

saber, até porque, conforme dito anteriormente, o Tribunal reconheceu que não houve prova de 

conhecimento prévio da existência da demanda trabalhista em curso.  Por outro lado, o juiz 

também atribuiu responsabilidade ao vendedor, pois entendeu que, à vista do princípio da boa-

fé objetiva, houve descumprimento dos deveres anexos de informação e cooperação ao omitir 

informação de extrema relevância. 

 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu no mesmo sentido em disputa 

envolvendo a compra de uma escola cujos compradores alegaram o silêncio das vendedoras a 

respeito de uma demanda judicial contra a escola por maus tratos com os alunos: “[e]ntretanto, 

qualquer demanda judicial envolvendo a sociedade, existente à época da transação, seria 

constatada mediante simples pesquisa no distribuidor – providência básica de qualquer um que 

se proponha a adquirir cotas ou ações de uma sociedade já existente”288.  Esse mesmo Acórdão 

esclareceu: 

 

Há, de um lado, para o vendedor, dever de informação e transparência inerente a 
qualquer negócio jurídico, que, sem prejuízo de eventual previsão legal ou contratual 
específica nesse sentido, decorre da boa-fé objetiva (art. 422, do CC). De outro lado, 

 
288 Apelação cível nº 1002479-92.2019.8.26.0224/SP. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Relator Paulo 
Roberto Grava Brazil. Julgado em 31.08.2021. 
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cabe ao comprador adotar conduta minimamente diligente, que razoavelmente se pode 
esperar de homem ativo e probo, notadamente aquele que se propõe a ser empresário. 
Isso pressupõe a perquirição de todas as informações necessárias para a negociação e 
a celebração da avença, dentro do que esteja ao seu alcance. Esse dever de diligência, 
no que se inclui o ônus de se informar, também decorre da boa-fé objetiva.289 

 

Dessa forma, fica o registro de dois precedentes judiciais paulistas sobre o dever de 

diligência do adquirente para a busca de informações sobre a sociedade-alvo, isto é, sobre a 

informação que ele deveria saber, bem como sobre a violação, pelo vendedor, do princípio da 

boa-fé objetiva em razão do entendido descumprimento dos deveres anexos de informação e 

cooperação decorrente de omissão de informação de extrema relevância, qual seja, a existência 

de demanda judicial contra a sociedade-alvo.  

 
289 Apelação cível nº 1002479-92.2019.8.26.0224/SP. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Relator Paulo 
Roberto Grava Brazil. Julgado em 31.08.2021. 
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V. CONCLUSÃO 

 

Conduzida a análise do aparato normativo brasileiro, é de se concluir, como regra, pela 

validade das cláusulas pró-sandbagging e anti-sandbagging à luz do aparato normativo 

brasileiro, sobretudo por versarem sobre direitos disponíveis e não violarem a boa-fé objetiva, 

bem como à luz da autonomia privada e da força vinculante dos contratos.  A violação da boa-

fé objetiva, per se, não provoca efeito no plano da validade, i.e. não pode conduzir à 

anulabilidade, mas tão somente pode dar causa à indenização por culpa in contrahendo.  Em 

que pese tal princípio exigir que as partes ajam com honestidade, lealdade e transparência nas 

fases formativa, contemporânea e superveniente ao contrato, a cláusula pró-sandbagging, 

intrinsecamente, não importa violação da boa-fé objetiva pois a sua inserção não é 

necessariamente resultado de comportamento desleal do adquirente.  Isso pois, ao requerer a 

inclusão da cláusula, o adquirente revela à contraparte que está descontente com o estado em 

que a sociedade-alvo se encontra e toma a diligência necessária, ao incluí-la, para se preservar 

de perdas previamente levantadas – ressalvado se houver dolo do adquirente, que levará a 

conclusão e consequências distintas (anulabilidade, no dolo essencial, ou indenização por 

perdas e danos, no dolo acidental), tal como retratado no caso Saga contra Bacamaso.290   

 

Contudo, há redação de cláusulas pró-sandbagging que não são admitidas pelo 

ordenamento, como a que estabelece expressamente que o comprador fica desobrigado de 

comunicar o vendedor sobre toda e qualquer informação da qual ele tomar conhecimento que 

represente ou possa representar falsidade de declaração e garantia do vendedor.  Tal cláusula é 

ineficaz e portanto não deve produzir qualquer efeito entre as partes.  O mesmo ocorre com as 

cláusulas que busquem modificar os efeitos legais relativos ao erro ou dolo, bem como poderá 

ocorrer com aquelas que permitam o pleito de indenização pela adquirente com base em 

discrepância de que apenas a adquirente tomou conhecimento anteriormente à celebração do 

contrato, tal como visto no caso Saga contra Bacamaso, sobretudo caso se trate de passivo que 

tenha gerado perda materializada para a sociedade-alvo que seja de conhecimento apenas do 

adquirente.  

 

 
290 Concluiu-se ainda que parece não ser possível estabelecer uma solução apriorística quanto à extensão do dever 
de informar existente entre as partes na fase antecedente ao contrato, uma vez que este sempre se sujeita às 
particularidades do negócio, como o grau de assimetria de informação, intensidade das negociações e do contato 
entre as partes, fatores de risco, entre outros.  Não há uma definição abstrata da boa-fé que pode ser aplicada 
genericamente. 
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Em que pese a conclusão pela legalidade, como regra, das cláusulas anti-sandbagging 

e pró-sandbagging ser controversa na literatura jurídica, ela reforça o incentivo para que as 

partes disponham sobre os efeitos do conhecimento prévio do adquirente para fins de 

indenização, para que adotem a regra que torne o contrato mais eficiente e o faça cumprir mais 

adequadamente a sua função social.  Tal objetivo será alcançado mediante uso da autonomia da 

vontade para redigir contrato empresarial paritário. 

 

A inclusão de cláusula interessa mais ainda ao adquirente, haja vista a conclusão de que, 

na ausência de disposição contratual, o regime legal supletivo brasileiro é anti-sandbagging e 

faz cessar o seu direito de indenização posterior por violações que conhecia.  O silêncio 

contratual, portanto, pode ser uma estratégia contratual a ser adotada pelo vendedor, sem 

prejuízo, é claro, da adoção de cláusula expressa anti-sandbagging, tal como o exemplo a 

seguir, cuja redação é por nós proposta: 

 

O vendedor não será responsável por qualquer pleito de indenização do comprador 
por perdas e danos decorrentes de violação de declaração e garantia na medida em 
que os atos, fatos e/ou circunstâncias que embasarem tal pleito de indenização: 
 
(a) tenham sido revelados pelo vendedor ao comprador nos anexos ou de qualquer 

outra forma neste contrato ou nos documentos listados ou mencionados no 
Anexo 1 ou em qualquer outro anexo ou cláusula deste contrato, bem como 
nas apresentações da administração, comunicações e outros documentos e 
informações apresentados, entregues e/ou de qualquer outra forma 
comunicados, por qualquer meio (seja por escrito, verbalmente ou 
visualmente) pelo vendedor e/ou seus assessores ao comprador e/ou seus 
assessores previamente ao fechamento desta compra e venda; ou  

 
(b) sejam de qualquer outra forma conhecidos pelo comprador ou por quaisquer 

de seus conselheiros, diretores, empregados, agentes ou consultores 
financeiros, contábeis ou legais envolvidos na negociação da aquisição da 
Sociedade ou que razoavelmente poderiam ter sido descobertos (seja por uma 
investigação feita pelo ou em nome do comprador com quaisquer contatos da 
Sociedade ou de qualquer outra forma) anteriormente à celebração deste 
contrato ou ao fechamento da compra e venda. 

 

Desta feita, a advocacia empresarial que assessore adquirentes deverá orientá-los a 

exigir a cláusula pró-sandbagging, para resguardar os seus direitos e, em não sendo possível, o 

adquirente preferencialmente deverá trazer os defeitos identificados à discussão previamente à 

conclusão ou fechamento do negócio, a fim de encontrar uma solução jurídica ou econômica 

para equilibrar o contrato.  Ao adotar cláusula pró-sandbagging, é recomendado que o contrato 

preveja expressamente que o vendedor constitui obrigação de garantia em favor do comprador 

e que eventual conhecimento prévio do comprador será indiferente para o seu direto de 

indenização, pois o vendedor assumiu o risco e, na condição de garante, deverá reparar danos 
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caso o risco se efetive ou materialize, independentemente de culpa, dolo, caso fortuito ou força 

maior.  Exemplo de cláusula a ser adotada em favor de adquirente é:  

 

Os direitos do Comprador à indenização ou qualquer outro remédio sob este Contrato 
não devem ser afetados ou limitados por qualquer conhecimento que o Comprador 
tenha adquirido, ou poderia ter adquirido, seja antes ou após a data de fechamento, 
nem por qualquer investigação ou diligência pelo Comprador. O Vendedor neste ato 
reconhece, independentemente de qualquer investigação feita (ou não feita) por ou em 
nome do Comprador, e independentemente dos resultados de tal investigação, que o 
Comprador celebrou esta operação com expressa confiança nas representações e 
garantias do Vendedor feitas neste Contrato.291 

 

Caso, contudo, laborando contra a boa-fé objetiva, haja dolo por qualquer das partes, os 

seus efeitos serão aplicáveis e não poderão ser afastados contratualmente, afinal, não há licença 

para mentir ou para afastar os efeitos da violação da boa-fé objetiva292, ressalvado que há sanção 

legal específica para os agentes que incorrerem em dolo, ato que possui implicações legais 

próprias e superam a mera violação da boa-fé objetiva.  Porém, o dolo não é elemento intrínseco 

do sandbagging, especialmente quando houver o estabelecimento de cláusula de sandbagging 

sem qualquer indução à contratação de tal cláusula como resultado de comportamento 

malicioso e a advocacia empresarial deve esclarecer esses aspectos aos seus clientes e sobretudo 

orientá-los para que ajam de modo probo.  A problemática é maior quando não há dolo ou erro, 

institutos legalmente regulados, pois será necessário analisar o caso com afinco para dar uma 

solução jurídica adequada. 

 

Não obstante, cumpre ressalvar que o tema foi pouco debatido na doutrina e sobretudo 

jurisprudência nacionais e que a questão é controvertida, especialmente à luz da boa-fé objetiva, 

que institui standard de comportamento leal, razão pela qual não é possível assegurar que o 

resultado se conformará às conclusões acima indicadas, especialmente considerando as 

circunstâncias de cada caso.  Trata-se de situação intrincada a ser enfrentada pelos assessores 

jurídicos, em especial tendo em vista a escassa doutrina e jurisprudência nacionais, 

 
291  AVERY, Daniel; WEINTRAUB, Daniel H. Trends in M&A Provisions: “Sandbagging” and “Anti-
Sandbagging” Provisions. Bloomberg Law Reports–Mergers and Acquisitions, v. 5, n. 6, 2011, p. 1, disponível 
em <https://www.goulstonstorrs.com/content/uploads/publications/trends-in-ma-provisions-sandbagging-and-
anti-sandbagging-provisions-mergers-acquisitions-law-report-a8c734b0d33032b93f521aeb12f27d0f.pdf>. 
Acesso em 20 Jul. 2021, tradução nossa.  
292 Conforme SABADIN, Mariana Guerra. Autonomia privada e licença para mentir – uma investigação sobre a 
possibilidade de limitação contratual da responsabilidade por dolo. 2015. 100 f. Dissertação (Mestrado). Escola 
de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Orientadora: Prof. Dra. Mariana Pargendler. São Paulo, 28.10.2015, 
disponível em <https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/14296>, pp. 87-88. 
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particularmente considerando-se que o precedente judicial relativo à Clínica Mangueiras293 não 

marcou posição a respeito de qual a solução no ordenamento jurídico brasileiro para o 

sandbagging, haja vista que, lamentavelmente para os fins desta dissertação, não houve prova 

do conhecimento prévio da questão sob disputa por parte dos adquirentes.  

 

Em outras palavras, é preciso que os empresários e demais agentes, ao firmar contratos 

de compra e venda de participações societárias sob a vigência da lei brasileira, estejam cientes 

quanto à insegurança jurídica existente sobre a licitude do sandbagging e a prevalência do 

direito do adquirente após a aquisição, bem como quanto à higidez das previsões contratuais 

sobre os efeitos do conhecimento prévio de falsidade por ocasião do julgamento de eventual 

litígio. 

 

Embora haja bons argumentos para sustentar a validade e eficácia das cláusulas pró-

sandbagging e anti-sandbagging, a incerteza deve ser considerada na negociação e nas 

premissas jurídicas e econômicas da contratação, sob pena de haver posterior surpresa quanto 

aos riscos do negócio e à sua precificação.  

 
293 Processo nº 1006988-64.2018.8.26.0624, julgado em primeira instância em 19.02.2019 na 2ª Vara Cível da 
Comarca de Tatuí, Estado de São Paulo, e em segunda instância: Apelação Cível nº 1006988-
64.2018.8.26.0624/SP. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Relator: Paulo Roberto Grava Brazil. Julgado 
em 31.10.2019. 
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