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RESUMO 

 

SILVA, Raphael Andrade. Project Finance e coligação contratual: qualificação e 

consequências jurídicas. 2017. 258 p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 

 

A presente dissertação se propõe à qualificação do conjunto de contratos celebrados em 

financiamentos organizados sob a modalidade project finance como verdadeira coligação 

contratual, apresentando determinadas consequências jurídicas daí decorrentes, bem como 

sublinhando a correlação positiva entre tal compreensão e o estabelecimento de um panorama 

institucional adequado, que contribua para o desenvolvimento econômico. Ocupa posição 

nuclear no estudo o reconhecimento de que os negócios jurídicos concluídos no âmbito de tais 

programas de financiamento consistem, de fato, em instrumentos aptos a operacionalizar um 

arranjo de alocação de riscos que reflita a racionalidade econômico-financeira do projeto, 

garantindo, assim, sua viabilidade. Portanto, muito embora conservem sua autonomia 

estrutural e desempenhem, cada um deles, sua função econômico-social individual, 

contribuem, simultaneamente, para a realização de um fim concreto ulterior – operação 

econômica subjacente –, que coincide com o desenvolvimento e operação do empreendimento 

financiado. Pretende-se, igualmente, oferecer subsídios para que aqueles que sejam chamados 

a decidir sobre questões versando a temática abordada o façam de forma crítica e coerente, 

sem descuidar das motivações, econômicas e jurídicas, que subjazem ao project finance. 

 

Palavras-chave: Project Finance. Coligação contratual. Financiamento de projetos. Contratos 

coligados. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

SILVA, Raphael Andrade. Project finance and connected contracts: qualification and 

legal effects. 2017. 258 p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 

 

This thesis aims to qualify the nexus of contracts entered into in project financings as 

connected contracts, presenting certain legal effects which hence arise, as well as highlighting 

the positive correlation between such qualification and the establishment of an adequate 

institutional framework that contributes to economic development. It is fundamental to the 

study the acknowledgment that contracts entered into in such financings are, in fact, 

mechanisms that allow for the operationalization of a given risk allocation structure which, in 

turn, reflects the project’s economic and financial rationale, therefore assuring its bankability. 

Accordingly, even though each contract conserves its structural autonomy and plays its own 

economic and social function, they all simultaneously contribute towards the achievement of a 

further concrete goal – an underlying economic transaction –, identified with the development 

and operation of the financed venture. Nonetheless, it intends to offer subsidies so that those 

called upon to decide issues related to the subject can fulfill their duties in an argumentative 

and coherent manner, without neglecting project finance’s underlying economic and legal 

motivations. 

 

Keywords: Project finance. Connected contracts. Project financing. Nexus of contracts. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da década de 1990, verificou-se, de forma intensa e ao redor do globo, um 

movimento de transição, partindo de um modelo no qual o financiamento exclusivamente 

público de grandes projetos de infraestrutura restava predominante – especialmente, na 

década de 1970 – para um modelo no qual o desenvolvimento, construção e operação de tais 

projetos passaram a contar com a presença do capital privado1. 

Esta alternância gradativa se deu por um plexo de razões diferentes, mas 

complementares, usualmente relacionadas (i) à baixa eficiência então associada à gestão 

pública de tais empreendimentos; (ii) aos problemas orçamentários enfrentados por vários 

países que, por vezes, eram aqueles que verificavam uma maior precariedade de 

infraestrutura; e (iii) à dificuldade de captação de recursos a taxas de juros atrativas, por meio 

dos mercados de capitais, da privatização ou da concessão de serviços públicos. 

Nesta linha, a modalidade de financiamento de projetos denominada, na literatura e na 

prática, de project finance, apresentou-se como importante instrumento para viabilizar o 

custeio e desenvolvimento dos tão necessários projetos de infraestrutura, possibilitando o 

fluxo de capital exigido para alavancar os propósitos de crescimento e desenvolvimento de 

muitas nações2. 

Esta estrutura envolve, naturalmente e ao contrário do que uma interpretação (e 

tradução) literal de sua nomenclatura sugere, mais que o simples financiamento de 

determinado projeto. Na verdade, o project finance desenvolveu-se como um complexo 

arranjo financeiro e jurídico, cuja utilização é possível em um amplo espectro de 

empreendimentos.  

De forma simples, trata-se de modalidade de financiamento nonrecourse ou limited 

recourse, predicada nos méritos do projeto financiado, não nas características particulares das 

organizações patrocinadoras. Aqui, as análises de crédito realizadas pelos financiadores 

apoiam-se nos fluxos de caixa subjacentes, a serem gerados por meio da execução dos 

contratos do projeto. 

                                                           
1 Cf. BERTOLETTI, Maria Edith; CUNHA, Rodrigo Ferraz P. Project finance in Brazil: brief analysis of 

political and collateral risk mitigation, International Business Lawyer, v. 59, 2004, p. 59. 
2 Ibidem, p. 59. Aliás, este foi, exatamente, o caso do Brasil. Sobre tal aspecto, assim apontam os autores, à p. 

60: “In this scenario [que há pouco descrevemos], the insufficiency of funds by the Brazilian Government to 

sponsor infrastructure projects in general and the increase in the international flow of capital are leading to an 

increase in the demand for private funding from domestic and, more frequently, foreign sources”.  

Um dos primeiros olhares a respeito da utilização do project finance em nosso país, sob a perspectiva dos bancos 

públicos, foi lançado por BORGES, Luiz Ferreira Xavier. Project Finance e infra-estrutura: descrição e críticas, 

Revista do BNDES, v. 5, nº 9, 1996, pp. 113, 116-117. 
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Aliás, uma vez que a habilidade do empreendimento de gerar receitas decorrentes de 

sua operação ocupa posição fulcral em todo project finance, os instrumentos contratuais 

constituem o panorama que permite a viabilização do projeto, bem como a adequada alocação 

dos variados riscos que sobre ele incidem, em uma arquitetura racional dos pontos de vista 

econômico-financeiro e jurídico3. 

Como operação compósita que é, esta modalidade de financiamento reflete, 

perfeitamente, a crescente complexidade das relações econômicas e negociais das quais, 

necessariamente, tem de tomar conta o Direito. Para a disciplina destas, sabe-se, a 

consideração hermética e isolada das figuras contratuais muitas vezes revela-se insuficiente, 

pelo que o tráfego comercial aconselha ou injunge, conforme o caso, a organização de uma 

agenda contratual composta por instrumentos interligados4. 

Dentre outros arranjos nos quais os instrumentos contratuais revelam-se, em alguma 

medida, conectados, encontra-se a coligação contratual. De modo mais específico, contratos 

coligados podem ser definidos como aqueles que, “por força de disposição legal, da natureza 

acessória de um deles ou do conteúdo contratual (expresso ou implícito), encontram-se em 

relação de dependência unilateral ou recíproca”5. 

Haja vista que o fenômeno da coligação pode se apresentar, na vida negocial, sob as 

mais variadas tonalidades, aparecendo, aqui e ali, em maior ou menor intensidade, se revela 

pouco útil – ou, talvez, até mesmo impossível – precisar, em rol taxativo, todas as 

consequências jurídicas que dela são consectárias. No entanto, certo é que haverá, em todo 

caso, uma tal relação de dependência mínima, que irradiará efeitos (i) na interpretação; (ii) na 

qualificação; (iii) na derrogação de regime jurídico típico; (iv) no plano da validade; e (v) no 

plano da eficácia. 

Nestas relações comerciais complexas, por vezes organizadas em coligação contratual 

e que ganham cada vez mais oxigenação nos tempos atuais, parte importante do processo 

negocial diz respeito à identificação de uma estrutura de distribuição dos variados riscos 

                                                           
3 Cf. HOFFMAN, Scott L. A practical guide to transactional project finance: basic concepts, risk identification, 

and contractual considerations, The Business Lawyer, v. 45, nº 1, 1989, p. 183. 
4 Cf. CORDEIRO, António Menezes. Direito comercial, 3a ed., Coimbra: Almedina, 2012, p. 537. No mesmo 

sentido, veja-se a assertiva de P. A. Forgioni, apoiada na atemporal construção de C. do Couto e Silva: “Essa 

concepção [da obrigação como sucessão de fases que visa à satisfação dos interesses do credor] pode e deve ser 

aplicada aos contratos empresariais, especialmente àqueles dotados de maior grau de complexidade, que 

carregam consigo uma miríade de disposições contratuais e obrigações, explícitas e implícitas, inter-relacionadas 

e interdependentes entre si e que assumem sentido quando vistas em sua globalidade e dinâmica. Gravitam, todas 

elas, em torno dos escopos almejados por ambas as partes, i. e., da operação econômica que encetaram”. Cf. 

Contratos empresariais: teoria geral e aplicação, 2a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 20. 
5 Cf. MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados no direito brasileiro, São Paulo: Saraiva, 

2009, p. 99. 
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incidentes sobre a operação entre os agentes econômicos envolvidos. Esta distribuição, 

sublinharemos no trabalho, pretendem as partes concebê-la de maneira ótima do ponto de 

vista econômico-financeiro – isto é, em uma perspectiva de vantagens comparativas para 

implementação de medidas de controle e gestão do risco – significando que tal ou qual risco 

deverá ser suportado pela parte que o puder fazer a um menor custo associado. 

A tal propósito, é, de fato, indispensável o papel desempenhado pelos contratos. Como 

verdadeiros instrumentos de alocação de riscos, é por meio deles que os participantes de um 

programa de project finance poderão desenvolver a operação econômica subjacente de 

maneira racional, garantindo, notaremos adiante, a própria viabilidade do projeto. 

Assim, precisamente nesta intersecção é que se encontra nosso principal problema de 

pesquisa. Se, de um lado, as multifacetadas operações econômicas que se veem atualmente, 

das quais são exemplos os financiamentos por project finance, são, muitas vezes, organizadas 

por meio do recurso a sofisticados entrelaçamentos de contratos, como a coligação contratual, 

e, de outro, se destes últimos decorrem consequências jurídicas de importância inafastável, 

parece-nos relevante qualificar, de forma justificada e técnica, o project finance como 

autêntica coligação contratual que é, com as consequências que serão estudadas6. 

Além disso, em um contexto mais amplo e apoiando-nos em literatura dedicada à 

análise da relação entre instituições, organizações e desenvolvimento econômico7, lançamo-

nos a examinar como a rigorosa compreensão de nossas conclusões com relação ao problema 

de pesquisa pode, nos casos concretos, colaborar para o estabelecimento de um mercado8 e, de 

                                                           
6 Sem destoar da magistralidade habitual, T. Ascarelli pontua que “justamente para uma melhor apreciação dos 

fenômenos econômicos, é mister o mais rigoroso tecnicismo e que os conceitos dogmáticos constituem, afinal, 

como que instrumentos de trabalho do jurista, sem os quais não pode este preencher a sua tarefa [...] A teoria que 

se compraz no desprezo da economia e descuida de examinar o alcance econômico dos institutos jurídicos está 

longe também da teoria que não pode dispensar o conhecimento da função econômica dos institutos jurídicos”. 

Cf. Panorama do direito comercial, 2a ed., Sorocaba: Editora Minelli, 2007, pp. 152-153. 

E, ainda sublinhando o magistério do autor, a lição de P. A. Forgioni, a ressaltar a insuficiência dos extremos de 

teoria e prática do direito comercial: “Por um lado, há quem propugne um direito comercial puramente prático, 

como se fosse possível a resolução de complexos problemas empresariais sem lançar mão da dogmática. Por 

outro, aqueles que condenaram o direito comercial à reclusão em uma torre de marfim, repetindo conceitos que, 

há muito, não guardam pertinência com nossa realidade, tampouco servem para explicá-la”. Cf. Tullio Ascarelli 

e os contratos de distribuição, Revista Magister de Direito Empresarial, Concorrencial e do Consumidor, v. 2, 

2005, p. 11. 
7 Veja-se, por tudo, NORTH, Douglass C. Institutions, institutional change and economic performance, 

Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 
8 O mercado deve ser compreendido como ordem, no sentido de regularidade e previsibilidade de agir. Como 

tal, é formatado pelas normas jurídicas, de sorte a não existir nenhum mercado, determinado no tempo e espaço, 

que não pressuponha a existência institutos jurídicos – ou, como quiseram P. A. Forgioni e M. Torre-Schaub, o 

desenvolvimento do mercado “dar-se-á nos espaços deixados pelas regras jurídicas”, nos ensinando, a história do 

Direito e das sociedades, “que la mise en place des structures de l’échange a été marquée par l’adoption de 

dispositifs normatifs”. Cf., respectivamente, A evolução do direito comercial brasileiro: da mercancia ao 

mercado, 3ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 144 e Essai sur la construction juridique de la 

catégorie de marché, Paris: LGDJ, 2002, p. 1. Na dicção de N. Irti: “Nessuno dubita che il mercato sia un ordine 
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forma mais genérica, de um ambiente mais favorável aos negócios que, inclusive, permita ao 

Poder Público satisfazer, de forma profusa e eficiente, necessidades essenciais de seus 

administrados. 

Para tanto, o trabalho se organiza da seguinte maneira.  

O primeiro capítulo é dedicado à discussão detalhada – mas, seguramente, sem 

qualquer pretensão exaustiva –, dos principais aspectos, características e conceitos 

relacionados aos financiamentos por project finance. Como, em nossa opinião, a dogmática 

jurídica (e, até mesmo, aquela própria da ciência das finanças e da economia) se dedicou de 

forma muito rasa à produção de um texto mais ou menos consolidado sobre o tema, vimos 

como relevante este esforço, se nos é permitido afirmar, compilatório9. 

No segundo capítulo, apresentamos as bases conceituais e o estado mais recente da 

dogmática jurídica que explora o tema da coligação contratual. Limitando-nos a algumas 

poucas digressões históricas, o propósito central, aqui, é apresentar o ferramental para que se 

possa assimilar questões tais como (i) do que se trata o fenômeno, distinguindo-lhe de 

situações vizinhas; (ii) por que é possível afirmar sua relevância do ponto de vista jurídico; 

(iii) como identificá-lo; e (iv) quais as principais consequências que dele decorrem. 

A terceira sessão principia assentada em um debate a respeito dos contratos como 

mecanismos de alocação de riscos, passando, após, à análise da estrutura contratual “típica” 

dos financiamentos dos quais nos ocupamos. 

A quarta parte do estudo estabelece o elo entre as três primeiras, tendo como ponto 

nevrálgico, de fato, a qualificação das operações de project finance como coligação 

contratual, investigando algumas das consequências jurídicas que daí seguem e apresentando 

as poucas abordagens da temática pela dogmática e jurisprudência. 

O quinto e último capítulo lança luz sobre a importância dos investimentos em 

infraestrutura, da participação do capital privado nesta arena e, mais especificamente, 

relaciona como o project finance – e a correta compreensão de seus fundamentos, de sua 

racionalidade subjacente e de sua arquitetura jurídica – pode contribuir para o 

desenvolvimento econômico de uma nação.  

                                                                                                                                                                                     
[...] Ordine, nel senso di regolarità e prevedibilità dell’agire [...] La regolarità, il reiterarsi di dati comportamenti 

nelle medesime circostanze, permette un calcolo sul futuro, quel 'pre-vedere', o vedere prima, onde un soggetto 

confida nell’agire altrui”. Cf. L’ordine giuridico del mercato, 5a ed., Roma: Laterza, 2003, pp. VII, 4-5. Nesta 

acepção é que tomaremos o termo mercado ao longo do trabalho, sem descurar, contudo, de sua acertada 

compreensão como “fenômeno poliédrico”. Sobre este último ponto, cf. FORGIONI, Paula Andrea. A evolução 

do direito comercial, cit., pp. 135 e ss. 
9 É preciso excetuar, neste tocante, a excelente monografia de J. V. L. Enei, Financiamento de projetos: aspectos 

jurídicos do financiamento com foco em empreendimentos, Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2005. 
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MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

De antemão, gostaríamos de principiar esta seção, dedicada à declaração e justificação 

dos métodos e técnicas de pesquisa adotados, sublinhando a importância do rigor 

metodológico na pesquisa científica, rigor este que, última e invariavelmente impacta na 

qualidade do conhecimento produzido. 

Mas rigor metodológico não se restringe apenas à investigação acurada a respeito de 

quais os métodos e técnicas de pesquisa mais adequados para o exame do objeto ao qual o 

pesquisador se propõe. Vai além, é certo, conglobando as atividades – de exercício 

simultâneo, advirta-se – de crítica e autocrítica, necessariamente presentes em pesquisas que 

se pretendam válidas e sérias do ponto de vista científico, direcionadas à preterição do 

argumento de autoridade pela autoridade do argumento, como quer P. Demo10. 

Antes de introduzir nossa opção metodológica, devemos chamar atenção para um fato 

– verdadeira característica da produção de conhecimento atual, especialmente se tomado o 

campo da ciência jurídica – que, porquanto extremamente nocivo e preocupante, deve ser 

adequadamente remediado.  

Trata-se, com efeito, da compartimentalização da produção científica, isto é, de sua 

segmentação analítica. Ora, esta natureza hermética, voltada para si mesmo, não mais se 

coaduna com a complexidade da realidade, que encerra, por vezes, problemas que podem e 

devem ser encarados sob diversas abordagens e recortes, cujo enfrentamento, nos estritos 

confins da ciência jurídica, passa a ser insuficiente. 

A observação sugere, portanto, que a pesquisa científica deve ganhar, sob vários 

enfoques, novas tonalidades. Para a concepção do presente trabalho, bem como para a 

delimitação de seu iter metodológico e desenvolvimento, adotamos a noção apresentada por 

M. B. S. Gustin e M. T. F. Dias, que, muito embora sintética, é bastante elucidativa, segundo 

a qual a pesquisa consiste em uma investigação de respostas para questionamentos cujas 

soluções não podem ser, de pronto, identificadas na literatura especializada, tendo como 

origem, portanto e sempre, uma indagação11. 

Essa indagação, portanto, exsurge quando se identifica, no estado da arte do 

conhecimento especializado, uma posta insuficiência para dirimir o problema examinado. De 

fato, esta insuficiência pode consistir em espaços lacunosos, situações antinômicas ou pouco 

                                                           
10 Cf. Cuidado metodológico: signo crucial de qualidade, Sociedade e Estado, v. 17, nº 2, 2002, p. 359. 
11 Cf. Repensando a pesquisa jurídica, 4a ed., Belo Horizonte: Del Rey, 2015, p. 6. 
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esclarecedoras e, inclusive, estados de indignação do pesquisador, cuja tarefa será, assim, 

questionar o quanto está posto pelo vigente. 

Pois bem, como introduzido acima, a unidisciplinariedade da pesquisa científica, 

insuficiente para tratar os novos e complexos problemas da realidade examinados, vem 

cedendo espaço ao desenvolvimento de teorias unitárias mas originadas e fundamentadas em 

diferentes esferas do conhecimento, antes tomadas como autônomas, mas modernamente 

entendidas como relacionadas – fala-se, assim, em multi, inter e transdisciplinariedade da 

pesquisa científica1213. Pontue-se, à evidência, que o recurso do pesquisador ao conhecimento 

produzido em espaços vizinhos, relacionados, mas distintos daquele de sua especialidade deve 

ser sempre extremamente preocupado com a rigorosidade, sob pena de banalizar e simplificar, 

por desconhecimento e incúria, o saber científico. 

Acompanhando esta transição do uni para o multi, inter e transdisciplinar, o objeto de 

investigação da ciência jurídica também sofreu importantes alterações. Se anteriormente tido 

como próprio de um saber estritamente dogmático, preocupado com o estabelecimento de um 

complexo coordenado de teorias direcionadas ao interior do ordenamento jurídico e às 

relações normativas nele presentes e dele decorrentes, hoje é imperativa a consciência de 

problematização dos fenômenos jurídicos compreendidos, antes de tudo, como fenômenos 

                                                           
12 As expressões são utilizadas para designar diferentes níveis de interação entre as disciplinas, inexistindo, 

propriamente, homogeneidade na literatura a respeito de sua utilização. Assim, nas acepções mais tradicionais, a 

multidisciplinariedade aparece quando há a aproximação do objeto de estudo segundo diferentes ângulos e por 

meio de diferentes perspectivas disciplinares, sem que haja, no entanto, integração propriamente dita. Mais além, 

a pesquisa interdisciplinar leva à criação de uma identidade teórica, conceitual e metodológica, de modo a obter 

resultados mais coerentes e integrados. Por fim, na ponta máxima da escala de imbricação, a 

transdisciplinariedade refere-se a um processo no qual é observada verdadeira convergência entre as disciplinas, 

acompanhada de uma integração epistemológica. Cf. MORILLO, Fernanda; BORDONS, María; GÓMEZ, 

Isabel. Interdisciplinarity in science: a tentative typology of disciplines and research areas, Journal of the 

American Society for Information Science and Technology, 54(13), 2003, p. 1.237 e GUSTIN, Miracy Barbosa 

de Sousa; DIAS, Maria Tereza Fonseca. Repensando, cit., p. 8.  
13 Para uma crítica com relação aos pressupostos da interdisciplinariedade, adotada no texto como expressão 

gênero, cf. MARTINO, Luiz Claudio; BOAVENTURA, Katrine Tokarski. O mito da interdisciplinariedade: 

história e institucionalização de uma ideologia, Revista da Associação Nacional dos Programas de Pós-

Graduação em Comunicação | E-compós, v. 16, nº 1, jan/abr 2013, pp. 1-16. Ali, sustentam os autores, com 

relação àquele gênero de pesquisa científica, que “mais que uma nova fundamentação para as ciências sociais, o 

que está em jogo são questões ideológicas”, salientando que sobre tais questões, em preterição às questões 

epistemológicas, é que repousa a discussão da interdisciplinariedade, argumentando que o trabalho 

interdisciplinar cria isolamento, tornando mais complexo o entendimento da pesquisa. 

Não podemos concordar com essa crítica. Se é verdade, como já exposto, que o pesquisador que se proponha ao 

enfrentamento de problemas complexos por meio de lentes distintas, isto é, de recortes diversos da realidade 

deve se atentar pela não banalização do conhecimento e que a interdisciplinariedade, assumida como gênero, 

tem, de fato, certo conteúdo ideológico, qualquer que seja o sentido de ideologia adotado – o que ocorre, de toda 

sorte, com a pesquisa unidisciplinar –, parece-nos igualmente correto alinhavar que, especialmente no campo 

jurídico, a dogmática voltada para si mesma descura do processo de compreensão do fenômeno jurídico como, 

antes de tudo, fenômeno social, econômico e cultural, dentre outros. Por essa razão, apoiar em lentes científicas 

desenvolvidas em ciências afins, desde que com o devido cuidado, se nos afigura a maneira mais completa de 

propor melhores soluções para os problemas da realidade social que pelo Direito é disciplinada. 
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sociais, culturais e econômicos, dentre outros14. Essa mudança de perspectiva coaduna-se 

perfeitamente com o entendimento de que a ciência jurídica não é – nem poderia ser – 

compreendida como um espaço autônomo, absolutamente desvinculado da realidade social, 

como se um mundo paralelo fosse15. 

Alinhavadas estas ideias preliminares, devemos apresentar, como nossa opção de 

modelo teórico para a produção do saber jurídico pretendido pela pesquisa, o modelo 

argumentativo. Pensamos que este modelo, assumindo a insuficiência das premissas maiores 

atualmente estabelecidas pelo saber vigente, no tocante ao objeto da pesquisa, justifica a 

pretensão de seu reestabelecimento, partindo, para tanto, da especificidade do caso.  

Explica-se: principiando da análise das estruturas de project finance (caso), bem como 

das linhas gerais da teoria da coligação contratual, pretenderemos reescrever as premissas 

maiores, no sentido de que as primeiras devem ser compreendidas não mais como uma 

pluralidade de contratos desvinculada – ou vinculada, mas subsumida a outras categorias, 

como a das redes de contratos –(premissa maior vigente), mas, antes, como uma realidade 

negocial relacionada, verdadeira coligação (premissa maior a ser estabelecida). Para atingir os 

objetivos por meio do recurso ao modelo argumentativo, será necessário, portanto, convencer, 

atribuindo validade e legitimidade aos argumentos aduzidos16. 

Esta opção metodológica está intimamente relacionada à ideia, já acima apontada, de 

que os fatos jurídicos, antes de jurídicos são sociais, culturais e econômicos. Para a realidade 

jurídica, então, a um só tempo, surgem dois deveres essenciais, quais sejam: (i) aquele 

relacionado à impossibilidade de dissociação com os demais contextos; e (ii) outro, guardando 

vínculo íntimo com a necessidade de questionamento dos institutos postos, haja vista sua 

imperativa historicidade, a gerar, desse modo, eventual inaptidão para lidar com as 

transformações da sociedade disciplinada pelo ordenamento. Propõe-se, por conseguinte, à 

produção de conhecimento científico jurídico que não seja apartado, mas, antes, que realize 

diálogos com outras disciplinas. 

                                                           
14 Cf. GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa; DIAS, Maria Tereza Fonseca. Repensando, cit., p. 11. 
15 Nas elucidativas palavras de F. K. Comparato: “A nova ciência jurídica não despreza, evidentemente, os 

conceitos e as definições, como instrumentos indispensáveis à aplicação do direito, mas considera tais 

instrumentos sempre perfectíveis e provisórios, em função da constante observação histórica da vida humana em 

sociedade”. Cf. O poder de controle na sociedade anônima, 6a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 90. 
16 E o primeiro passo para que o discurso possa convencer, em nossa opinião, deve ser sua robustez 

metodológica, traduzida na discutibilidade formal, assim explicada por P. Demo: “A discutibilidade formal 

significa que o discurso científico, para ser amplamente discutível, precisa estar bem feito do ponto de vista 

formal: coerente, consistente, sistemático. Só o que é bem feito pode ser bem discutido”. Cf. Cuidado 

metodológico, cit., p. 362. 
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Acreditamos que a opção, aqui expressada, guarda compatibilidade com o que P. 

Demo entende ser a insígnia do conhecimento crítico e criativo, qual seja sua potencialidade 

disruptiva. Nessa linha, procuramos não apenas tecer assertivas, mas, ao contrário, questionar 

a suficiência do que anteriormente se chamou de premissa maior para resolver os conflitos 

sociais a que se pretende. A dinâmica da pesquisa é tal que parte, então, da desconstrução para 

a reconstrução17. 

No tocante à vertente teórico-metodológica de preferência, assumimos, como mais 

adequada ao desenvolvimento deste trabalho, a jurídico-dogmática, entendida como um 

complexo de esquemas mentais direcionado à organização sistemática, por meio do recurso a 

conceitos, institutos e princípios jurídicos, a legislação e julgados, nos limites de determinado 

ordenamento jurídico, tendo-se em vista a solução de casos concretos por entidades decisórias 

de natureza jurisdicional. Pretende-se, assim, como bem quer J. R. Rodriguez, organizar o 

substrato jurídico para prover nortes decisórios às instâncias jurisdicionais18. 

O fazemos, no entanto, em acepção mais ampla, como alvitrado por M. B. S. Gustin e 

M. T. F. Dias. Destarte, propomos a tomada desta vertente não como autossuficiente mas, 

antes, direcionada ao exame de estruturas intrínsecas do ordenamento apoiado na 

multidisciplinariedade, sugerindo, então, uma aplicação também voltada para fora19. 

A bem da verdade, esta é, de fato, a natureza da dogmática. A sistematização do 

material jurídico acima referida não é, nem pode ser, admitida como uma finalidade em si 

própria. Antes, deve visar a eficácia e legitimidade do Direito, materializando, 

verdadeiramente, o princípio da igualdade. Isto porque a pesquisa dogmática pretende a 

uniformização de tratativas para casos semelhantes levados às esferas decisórias. Em última 

instância, assim, vislumbra-se possibilitar, aos detentores do poder-dever jurídico-decisório, 

fornecer soluções adequadas aos conflitos sociais20.  

Complementarmente, tem-se que estas soluções não podem ser quaisquer soluções, 

havendo, portanto, uma tal obrigatoriedade de justificação – no sentido de tornar explícitas as 

razões da opção e porque ela é a melhor para o caso concreto – e aceitação pela sociedade à 

                                                           
17 Cf. Cuidado metodológico, cit., p. 361. 
18 Cf. Dogmática jurídica (verbete), Artigos Direito GV (Working Papers), nº 36, 2009, p. 4. 
19 Cf. Repensando, cit., p. 21. Acertadamente colocada está a posição de J. R. Rodriguez, para quem “parece 

razoável afirmar que o debate de argumentos dogmáticos fora do ambiente jurisdicional é condição necessária 

para a eficácia e para a legitimidade do direito, pois contribui para renovar as respostas aos problemas 

dogmáticos e para promover a aceitação racional dos argumentos jurídicos pela esfera pública em geral”. Cf. 

RODRIGUEZ, José Rodrigo. Dogmática, cit., p. 13. 
20 Cf. RODRIGUEZ, José Rodrigo. Dogmática, cit., p. 5. 
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qual elas são dirigidas. Eis, então, o princípio argumentativo da vertente jurídico-dogmática: a 

perquirição pela solução jurídica mais acertada para determinado caso concreto21.  

A tarefa é especialmente árdua quando consideramos que o ordenamento posto, muitas 

vezes, referencia conflitos passados, revelando-se insuficiente para lidar com a plasticidade da 

realidade social e econômica. Caberá à dogmática, então, ampliar o repertório do material 

jurídico disponível, inserindo, em seu horizonte, a proposta de pesquisar a melhor solução 

para o caso concreto. 

A postura assumida acima – diga-se de passagem – é frontalmente contrária à ideia, 

sustentada há pelo menos quarenta anos, de que a dogmática jurídica, compreendida como 

eminentemente formalista e perpetuadora do atraso institucional, especialmente no âmbito 

geográfico da América Latina – entrave ao desenvolvimento –, deve ser combatida pelos 

agentes modernizadores das instituições, especialmente quando tomado o campo de estudo do 

Direito e Desenvolvimento22. 

Mais adiante, acolhemos o processo mental dedutivo, uma vez que principiamos o 

exame pela especificidade do caso para reescrever as premissas maiores, verdadeira 

regularidade geral, a subordinar o primeiro, de modo que nossa conclusão será verdadeira 

caso as premissas investigadas também assim o sejam. Outra característica fundamental desse 

raciocínio, como apontado por D. V. Salomon e aqui também verificada, é a presença, ainda 

que implícita, nas premissas, das informações ou conteúdo factual da conclusão23. 

Buscamos a concretização da vertente teórico-metodológica acima assumida, qual seja 

a jurídico-dogmática, por meio da aplicação de expedientes de análise que visam a dissecação 

do fenômeno objeto de exame, complexo que é, em seus mais variados aspectos, de forma 

compreensiva, de maneira própria ao tipo de pesquisa jurídico-interpretativo. Naturalmente, 

como pesquisa própria do campo das ciências sociais aplicadas, pode-se, de maneira acertada, 

apontar que o estudo é, em certo grau, também propositivo24. 

Em sede conclusiva, para o bom desenvolvimento da pesquisa, adotou-se alguns 

marcos teóricos, aqui compreendidos como o fundamento teórico de uma ou algumas obras de 

autores cuja rigorosidade científica é reconhecida ou, ainda, determinadas afirmações 

específicas destes autores, que passam a orientar todas as etapas de análise e interpretação do 

objeto de estudo25.  

                                                           
21 Cf. RODRIGUEZ, José Rodrigo. Dogmática, cit., p. 7. 
22 Ibidem, pp. 2-3. 
23 Cf. Como fazer uma monografia, 10a ed., São Paulo: Martins Fontes, 2001, pp. 156-157. 
24 Cf. GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa; DIAS, Maria Tereza Fonseca. Repensando, cit., p. 29. 
25 Ibidem, p. 35. 
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Desse modo, por exemplo, dentre as várias concepções de project finance fornecidas 

pela literatura especializada, seguimos com aquela proposta por J. D. Finnerty. Para a 

compreensão do racional econômico envolvido na utilização desta modalidade de 

financiamento, o principal marco teórico consiste em trabalho de B. C. Esty, enquanto que, no 

tocante à coligação contratual, a oportuna sistematização realizada por F. P. C. Marino orienta 

o estudo. Igualmente importantes para o andamento do trabalho são as obras de D. C. North, 

para a adoção de um modelo de desenvolvimento e S. Kleimeier e R. Versteeg, para o 

relacionamento entre project finance e desenvolvimento econômico. 
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1. PROJECT FINANCE 

 

A modalidade de financiamento que ocupa posição central no presente estudo é dotada 

de características bastante peculiares, verdadeiras notas distintivas com relação a outros 

mecanismos de capitalização e desenvolvimento de organizações e empreendimentos.  

Estes traços marcantes guardam estreita relação com as razões subjacentes, 

econômicas e jurídicas, que orientam sua utilização, mas não devem confundir: é possível 

apontar – e a dogmática assim o faz – vantagens e desvantagens genericamente associadas 

com o emprego do método de project finance. 

Organicamente, os potenciais benefícios decorrentes do financiamento com foco no 

empreendimento são atingidos por meio de um complexo e articulado programa contratual, 

estruturado com vistas à adequada alocação de riscos entre os variados participantes do 

arranjo. 

 

1.1. Definição e características básicas de uma operação de Project Finance 

 

A primeira tarefa a ser realizada no trabalho é precisar o conceito de project finance. 

Isto se revela importante porque a simples leitura da expressão pode resultar em uma 

compreensão equivocada e simplista desta específica modalidade de financiamento de 

projetos26. 

São várias as definições encontradas na dogmática que, variando em alguns poucos 

aspectos, mantêm certa homogeneidade quanto aos elementos nucleares do tipo de operação 

aqui analisada. 

S. L. Hoffman expõe que o termo project finance é geralmente utilizado para fazer 

referência a uma estrutura de financiamento nonrecourse ou limited recourse, na qual capital 

próprio (equity), capital de terceiros (dívida) e melhorias de crédito são combinados para a 

construção e operação ou refinanciamento de um determinado projeto, em uma indústria de 

capital intensivo, sendo que, nessa estrutura, os financiadores realizam suas análises de 

crédito com base nas próprias receitas que o projeto financiado presumivelmente irá gerar, ao 

                                                           
26 A advertência feita na literatura francesa é absolutamente aplicável à nossa realidade: “En général, 

l’expression «financement de projet» est utilisée comme équivalent français de l’expression «Project Finance». 

Or, cette traduction est ambiguë, car ele peut recouvrir non seulement le Project Finance, mais aussi les 

techniques traditionnelles utilisées pour financer des projets d’investissement au sein de l’entreprise. Cette 

confusion est évitée en choisissant l’expression « financement sur projet » (Bénichou et Corchia 1996), qui paraît 

beaucoup plus pertinente”. Cf. MOUTIER, Michel Lyonnet du. Financement sur projet: elaboration d’un test de 

la théorie positive de l’agence, Finance Contrôle Stratégie, v. 7, nº 3, 2004, p. 148. 
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invés de se basear nos ativos gerais ou, por exemplo, na reputação creditícia do agente 

econômico que busca a implementação do projeto. Dessa forma, os ativos da entidade 

constituída para a operação do projeto, bem como instrumentos contratuais geradores de 

receita e outros fluxos de caixa do projeto são utilizados como garantia para o capital de 

terceiros27. 

J. D. Finnerty, por sua vez, entende que o project finance pode ser compreendido 

como um procedimento de arrecadação de fundos, em base nonrecourse ou limited recourse, 

para financiar um projeto, economicamente segregável com relação às demais atividades do 

agente econômico patrocinador, no qual os provedores de capital atêm-se, primariamente, ao 

fluxo de caixa projetado como fonte de recursos hábil a permitir o pagamento da dívida e 

fornecer um adequado retorno ao capital investido. Nessa linha, os termos e condições dos 

aportes de capital de terceiros e de capital próprio são minuciosamente ajustados às 

características de fluxo de caixa do projeto financiado28. 

Segundo G. D. Vinter, estruturar uma operação de project finance é financiar o 

desenvolvimento ou exploração de um direito, recurso natural ou outro ativo quando a maior 

parte do financiamento não é oferecida por qualquer forma de capital próprio e seu pagamento 

é realizado, principalmente, pelas receitas geradas em decorrência do projeto financiado29. 

De forma mais sintetizada, B. C. Esty propõe a definição segundo a qual project 

finance envolve a criação de sociedade legalmente independente com relação aos 

patrocinadores para explorar o projeto, financiada com capital próprio destes últimos e com 

capital de terceiros nonrecourse30. 

A análise das definições acima apresentadas será suficiente para que sejam 

visualizados alguns elementos essenciais, verdadeiros pilares estruturais de qualquer definição 

coerente de project finance, os quais deverão ser discutidos, de forma mais detida, em 

momento oportuno. No entanto, desde já é importante ter em mente, por exemplo, a ideia 

central de utilização dos fluxos de caixa estimados do projeto financiado como principal fonte 

de pagamento dos aportes de capital realizados, bem como a noção de segregação econômica 

do projeto com relação às demais atividades dos agentes econômicos que desejam sua 

implementação. 

                                                           
27 Cf. The law and business of international project finance, 2ª ed., Ardsley: Transnational Publishers, 2001, pp. 

4-5. 
28 Cf. Project financing: asset-based financial engineering, 2ª ed., Hoboken: John Wiley & Sons, 2007, pp. 1-2. 
29 Cf. Project finance: a legal guide, 2ª ed, London: Sweet & Maxwell, 2003, p. 31. A definição, contudo, parece 

restringir-se às modalidades puras, nonrecourse, de project finance. 
30 Cf. Modern project finance: a casebook, New Jersey: John Wiley & Sons, 2004, p. 25 e, do mesmo autor, o 

trabalho Why study large projects? An introduction to research on Project Finance, European Financial 

Management, v. 10, nº 2, 2004, p. 213. 
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Levando-se em consideração os elementos principais dessas estruturas, usualmente são 

estabelecidas distinções com relação a outras modalidades de financiamento, principalmente o 

financiamento corporativo tradicional (corporate finance, corporate financing ou balance-

sheet finance).  

Nesta modalidade tradicional de financiamento, os credores, em suas análises de 

crédito, tomam por base todo o portfólio, ativo e passivo, do pretenso tomador dos recursos e 

sua respectiva capacidade de geração de fluxo de caixa suficiente para o pagamento da dívida 

e o fornecimento de um adequado retorno. O projeto e seu financiamento compõem, aqui, a 

estrutura patrimonial e contábil do patrocinador, não segregados em qualquer medida. 

De forma muito diversa, nos esquemas de project finance existirá, como se verá mais 

adiante, uma entidade legalmente personificada, com personalidade jurídica distinta daquela 

dos patrocinadores31. Nessa linha, segundo J. D. Finnerty, os ativos do projeto, seus contratos 

e seu fluxo de caixa estimado são substancialmente segregados da estrutura patrimonial dos 

patrocinadores. Via de consequência, a estrutura de financiamento é desenhada, sob medida, 

para distribuir riscos e retornos de forma mais complexa e eficiente do que em um 

financiamento corporativo direto ou tradicional32. 

No entendimento de E. Salomão Neto, existem dois traços distintivos básicos dos 

programas de project finance. O primeiro diz respeito à sua própria natureza jurídica que, 

segundo referido autor, é de verdadeiro financiamento, consubstanciado, no mais das vezes, 

em promessa de mútuo. A implicação mais evidente, aqui, é a da necessidade de canalização e 

aplicação dos recursos captados para o desenvolvimento do projeto específico, sem quaisquer 

desvios, exatamente na forma prevista nos instrumentos contratuais. O segundo traço diz 

respeito à já mencionada característica de estar a garantia dos credores mormente apoiada na 

capacidade técnica e operacional do projeto financiado e, por conseguinte, nos fluxos de caixa 

esperados, não na análise histórica e reputacional de um tomador preexistente33. 

                                                           
31 Essa característica terá implicações relevantes quando analisarmos, por exemplo, a natureza nonrecourse e 

limited recourse das estruturas de project finance. 
32 Cf. Project financing, cit., p. 2. 
33 Cf. Direito bancário, 2ª ed., São Paulo: Atlas, 2014, p. 345. Na dogmática brasileira, outra oportuna descrição 

da modalidade de financiamento examinada está em ENEI, José Virgílio Lopes. Financiamento de projetos, cit., 

pp. 15 e ss. 

Na literatura italiana, a distinção entre project finance e finanziamento di impresa é feita da seguinte forma: “In 

concreto, nel primo caso [do financiamento tradicional ou di impresa] il finanziatore, di solito una banca, valuta 

l’insieme dell’impresa che richiede il finanziamento e, su tale base, lo eroga, garantendosi con garanzie reali o 

fideiussioni concesse soprattutto dai soci dell’impresa oggetto del finanziamento. Nel secondo caso, il 

finanziatore finanzia una singola idea o progetto di investimento. La sua attenzione è focalizzata esclusivamente 

sulle caratteristiche dell’affare che viene prospettato e sulla sua capacità di rimborsare il finanziamento. In caso 

di insucesso del progetto, le uniche garanzie attivabili saranno quelle sui beni del progetto stesso; in alcuni casi, 

sarà anche possibile un ricorso limitato alle garanzie offerte dai promotori del progetto. Il che si esprime con le 
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Como visto, a expressão project finance significa, portanto, uma modalidade muito 

específica de financiamento de projetos, com características essenciais e peculiares, 

suficientemente aptas a lhe conferir individualidade com relação às outras formas de 

financiamento. Por essa razão, a tradução e interpretação literal da expressão geralmente 

causam problemas – ela não se refere à mera captação de recursos para custear um projeto 

qualquer34. Segundo J. D. Finnerty, essa modalidade de financiamento não é um meio de 

captação de recursos para custear projetos economicamente frágeis que não poderiam ser 

implementados por meio de financiamentos tradicionais35. 

Por fim, uma vez vistas a definição de project finance e suas características básicas, 

bem como a distinção essencial com relação aos financiamentos corporativos diretos, estamos 

aptos a elencar algumas linhas gerais aplicáveis a tais operações. 

Assim, nas palavras de E. R. Yescombe, em financiamentos deste tipo: 

 

(i) o projeto geralmente estará relacionado a necessidades de infraestrutura, sendo longo o 

prazo de construção e de operação, de sorte que também o financiamento deverá ser de 

longo prazo (geralmente, de 15 a 25 anos); 

(ii) os financiadores apoiam-se, em suas análises creditícias, no fluxo de caixa projetado a 

ser gerado exclusivamente pelo projeto, para garantir o pagamento da dívida, 

acompanhado de juros e eventuais comissões, pelo que o projeto deverá ser 

implementado por meio da constituição de uma sociedade, com personalidade jurídica 

diversa daquela dos patrocinadores, cujo objeto social será, exclusivamente, o 

desenvolvimento do projeto (project company); 

(iii) o quociente de capital de terceiros (dívida) sobre capital próprio (equity) será elevado 

– diz-se, portanto, que existirá um elevado índice de alavancagem –, com o primeiro 

cobrindo de 70% a 90% do custo de capital do projeto36;  

                                                                                                                                                                                     
formule tecniche di non-recourse Project Finance o limited recourse Project Finance”. Cf. RABITTI, Gian 

Luca. Project finance e collegamento contrattuale. In: Contratto e impresa, Padova: Cedam, 1996, p. 226. 
34 Cf. HOFFMAN, Scott L. The law and business, cit., p. 6. Também nessa linha, E. R. Yescombe afirma que: 

“‘Project finance’ is not the same thing as ‘financing projects’, because projects may be financed in many 

different ways". Cf. Principles of project finance, 2ª ed., Waltham: Academic Press, 2013, p. 1. 
35 Cf. Project financing, cit., p. 2. 
36 Assumindo que não há nenhum tipo de capital público envolvido. A título ilustrativo, no Brasil, as sociedades 

de projeto constituídas para veicular operações de project finance que pretendam envolver o BNDES devem 

respeitar regra relativa à estrutura de capital, que estabelece ser necessária sua composição por, no mínimo, 20% 

de capital próprio, excluindo-se eventual participação da BNDESPAR. Eventualmente, a critério do banco, a 

geração de caixa do projeto pode ser considerada como parte do capital próprio dos sponsors. Para mais 

informações, cf. http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-project-finance/, 

acessado em 29/06/2017. 
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(iv) os ativos físicos da project company geralmente terão valor de mercado muito inferior 

ao montante da dívida e, nesta linha, (a) a principal garantia dos credores estará 

consubstanciada nos contratos, licenças e outros direitos dos quais decorrerão os 

fluxos de caixa a serem gerados pela exploração do projeto; e (b) os financiadores 

realizarão uma análise detida a respeito dos riscos envolvidos na consecução do 

projeto e da alocação desses riscos entre os diferentes agentes econômicos, por meio 

dos arranjos contratuais; e, por fim, 

(v) as garantias oferecidas pelos patrocinadores são inexistentes (nonrecourse) ou 

extremamente limitadas (limited recourse)37. 

 

1.2. Perspectiva histórica, importância e utilização atual 

 

O financiamento de projetos por project finance não é, considerados seus elementos 

essenciais, uma técnica precisamente nova. No entanto, há que se ressaltar que suas origens 

não são claramente delineadas.  

Conforme aponta W. Tan, na antiguidade os grandes projetos eram custeados, em sua 

maioria, pelo próprio “ente centralizado”, por meio da imposição de tributos ou pelo saque 

aos ativos dos inimigos vencidos em guerra38. 

Segundo apontam F. Kabir Khan e R. J. Parra, a primeira utilização de project finance 

da qual se tem notícia se deu, provavelmente, em 1800 a.C. Sob a égide do Código de 

Hamurabi, os proprietários de navios levantavam capital para a construção de frotas 

utilizando-se de uma forma especial de hipoteca, denominada bottomry. Segundo a prática, os 

empréstimos eram pagos com as receitas derivadas do comércio realizado em função dos 

navios construídos e, caso esses navios se deteriorassem ou mesmo se perdessem durante uma 

viagem, em momento anterior ao pagamento integral do principal da dívida, o devedor restava 

liberado do pagamento de eventual saldo39. 

R. Tinsley, de outra banda, ressalta que os primeiros exemplos de operações de 

financiamento cujas características se assemelhavam aos modernos traços dos esquemas sob 

                                                                                                                                                                                     
Ainda sobre o tema, veja-se: “Although the appropriate debt/equity ratio for the privately financed portion of 

major capital projects is a matter of some debate (and of course varies from project to project), a consensus has 

emerged among financial experts for a model ratio of somewhere between two-to-one and three-to-one”. Cf. 

RAUNER, Stewart E. Project finance: a risk spreading approach to the commercial financing of economic 

development, Harvard International Law Journal, v. 24, 1983, p. 157. 
37 Cf. Principles, cit., pp. 7-8. 
38 Cf. Principles of project and infrastructure finance, New York: Taylor & Francis, 2007, p. 3. 
39 Cf. Financing large projects using project finance techniques and practices, Singapore: Prentice Hall, 2003, p. 

40. 
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análise remontam aos antigos mercadores gregos, que custeavam expedições marítimas com 

objetivos específicos40.  

Em 1299, a Coroa Inglesa negociou um empréstimo com o banco italiano Frescobaldi 

para o desenvolvimento das minas de prata de Devon. A estrutura contratual ali estabelecida 

assemelhava-se, como aponta J. D. Finnerty, ao que se chama, hoje, de production payment 

loan41. Posteriormente, chama-se atenção para a concessão da operação de um canal entre os 

rios Durance e Rhône, na França, conferida a Adam de Craponne, em 1554, cujas 

características são apontadas como precursoras para o modelo de contrato build-operate-

transfer (BOT) dos dias atuais42. 

É de se chamar atenção para o fato de que a própria colonização do Brasil pode ser 

mencionada como um empreendimento financiado em moldes semelhantes ao que hoje se 

compreende por project finance. Isso porque a Coroa portuguesa, ao lado de mercadores e 

banqueiros europeus, financiava as expedições marítimas e, em conjunto com a tripulação e 

seu capitão, partilhavam os riscos e sucessos da empreitada43. 

Com a ascensão do modelo capitalista, novos formatos de financiamento foram 

desenvolvidos, principalmente, para a construção e operação de ferrovias e empreendimentos 

imobiliários em locais como os continentes americano e africano, a Índia, a Austrália e a 

Nova Zelândia. Como não havia uma consolidação adequada de informações, por exemplo, a 

respeito da tecnologia dessas ferrovias, da localização de minerais, condições de solo e 

reputação dos patrocinadores, havia certa dificuldade em captação de financiamento externo. 

Dessa forma, para muitas ferrovias menores, por exemplo, recursos eram captados por meio 

da emissão de participações societárias para alguns estratos da população local. 

Mais recentemente, indica-se que as necessidades de financiamento para a exploração 

de campos de petróleo no Estado do Texas, nos Estados Unidos da América, na década de 

1930, impulsionou e definiu os contornos básicos das operações de project finance. Por meio 

desses arranjos, um perfurador aportava recursos suficientes para custear as despesas de 

perfuração do poço e, em troca, recebia parcela dos lucros advindos da comercialização futura 

do petróleo. Nessa linha, justamente o setor de recursos naturais, especialmente mineração, 

óleo e gás, foi o protagonista da ascensão do project finance na década de 1960 naquele país.  

                                                           
40 Cf. Advanced project financing: structuring risks, 2ª ed., London: Euromoney Institutional Investor, 2014, pp. 

1-2. 
41 Cf. Project financing, cit., p. 4. 
42 Cf. TINSLEY, Richard. Advanced project financing, cit., pp. 1-2. 
43 Cf. BONOMI, Claudio A.; MALVESSI, Oscar. Project finance no Brasil: fundamentos e estudos de casos, 3ª 

ed., São Paulo: Atlas, 2008, p. 51. 
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Em meados de 1970, verifica-se uma exportação dessas práticas para o continente 

europeu, especialmente para o desenvolvimento de grandes projetos de infraestrutura 

petroleira offshore no Mar do Norte44, sendo que essa exportação foi impulsionada, 

principalmente, pelos aumentos no preço do petróleo que se deram naquela década45. 

S. E. Rauner sublinha que, em 1974, identificando uma crescente na demanda por 

recursos advinda dos países em desenvolvimento, notadamente dos próprios governos destes 

países46, os bancos comerciais iniciaram uma busca por novos métodos de financiamento que 

(i) se alinhassem com a perspectiva mais cautelosa de aporte de capital decorrente, em 

especial, da agravada recessão verificada naquele período; e (ii) permitissem dar continuidade 

ao financiamento do desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo em que reduzissem os 

riscos inerentes aos budget loans47.  

A conclusão a que chegaram as principais instituições financeiras foi no sentido de 

que uma abordagem voltada para projetos específicos poderia reduzir substancialmente os 

riscos acima referidos. Em primeiro lugar, ela permitiria que os credores focassem suas 

análises de crédito e de risco em uma entidade econômica relativamente distinta, segregada. 

Além, o financiamento direto dos projetos permitiria aos credores, por meio da negociação 

dos instrumentos contratuais, o exercício de certo grau de controle sobre as atividades e 

empreendimentos financiados, minimizando, por conseguinte, a probabilidade de insucesso 

(leia-se default) derivada de má-gestão ou planejamento insatisfatório. Por fim, ao se financiar 

um projeto em específico, os credores teriam maior facilidade em identificar a fonte de 

pagamento das obrigações48. Surgem, então, os modernos arranjos de project finance. 

É importante ter em mente que, apesar dos avanços apresentados nos parágrafos 

acima, após a Segunda Guerra Mundial, a maior parte dos grandes projetos de infraestrutura 

ainda era financiada pelo Estado, por meio de receitas tributárias, empréstimos ou pela 

simples criação excessiva de moeda.  

Paralelamente, poucos agentes privados, nas décadas de 1950 e 1960 estavam 

preparados para financiar grandes projetos sem algum tipo de assistência, subsídio ou garantia 

do setor público. Essa assistência, em muitas vezes, era instrumentalizada por meio de 

                                                           
44 Cf. TINSLEY, Richard. Advanced project financing, cit., p. 1. 
45 Cf. YESCOMBE, Edward R. Principles, cit., p. 9. 
46 Cujas tomadas de capital eram denominadas budget loans ou balance-of-payment loans, modalidade de 

empréstimo na qual o crédito era estendido diretamente ao Tesouro dos países (ou, em alguns casos, a órgãos 

não-governamentais, como bancos de desenvolvimento) para os propósitos gerais de fazer frente a quedas na 

arrecadação (e os consequentes compromissos de orçamento) e manutenção de reservas em moeda estrangeira. 

Cf. Project finance, cit., p. 150. 
47 Cf. Project finance, cit., p. 150. 
48 Cf. RAUNER, Stewart E. Project finance, cit., p. 151. 
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garantias de retorno mínimo em títulos de dívida emitidos para custear os projetos, o que, por 

um lado, aumentava a atratividade do investimento mas, por outro, constrangia as margens de 

lucro dos patrocinadores, incentivando a gestão precária, corrupção, sobrepreços e competição 

destrutiva49. 

S. E. Rauner também identifica, na destacada incapacidade dos agentes privados em 

prover os elevados volumes de capital necessários para o desenvolvimento de grandes 

projetos, um dos principais motores para o crescimento do project finance. Nesta esteira, 

conforme ampliavam-se, progressivamente, os montantes de recursos exigidos para tanto, as 

organizações patrocinadoras se mostravam cada vez mais relutantes em financiar projetos 

diretamente de seus fluxos de caixa (corporate finance), por vezes em virtude da própria 

insuficiência desses últimos e dos riscos associados, à época, com projetos de infraestrutura50. 

De modo geral, afirma-se que o processo global de desregulação e privatização de 

infraestrutura, bem como a utilização de capital privado para o desenvolvimento de projetos 

de infraestrutura pública naqueles casos em que a privatização não é desejada ou possível 

desempenharam papel chave para o crescimento do project finance a partir da década de 

198051.  

Como método apropriado de financiamento de longo prazo para projetos específicos e 

que demandam um elevado volume de capital, em vistas de um fluxo de caixa suficientemente 

estável e previsível, o project finance tem se consolidado como um dos principais 

mecanismos aptos a suplantar a precariedade da infraestrutura existente, seja em países 

desenvolvidos como em países em desenvolvimento52. Nessa linha, a globalização e a 

internacionalização dos investimentos em infraestrutura permitiram que agentes econômicos 

                                                           
49 Cf. TAN, Willie. Principles, cit., p. 4. 
50 Cf. Project finance, cit., pp. 153-154. Parece-nos oportuno transcrever as palavras do autor, por serem bastante 

elucidativas do fenômeno de ascensão do project finance em virtude de demandas de agentes privados: “Yet at 

the same time that capital needs have dramatically increased, sponsoring companies have become less willing to 

finance projects out of their own cash flows, for a number of reasons. First, the requirements for some projects 

(especially in the hydrocarbon development field) are now so huge that often no sponsoring company or 

consortium can afford to fund them directly out of cash flow. Second, even if a company does have cash flow 

large enough to support equity financing in a large project, committing the amount of money required might 

lower the company’s credit rating, raising its borrowing costs for other debt-financing operations. This impact on 

credit can result even if a company funds a large project through debt. A third reason for the reluctance of 

sponsoring companies to fund projects directly from cash flow is that political, economic and geographic factors 

often cause investment in previously undeveloped areas to carry a higher than average degree of risk. Naturally, 

companies wish to limit their exposure wherever possible, and this can be accomplished to a large extent by 

limiting levels of direct equity funding”. 
51 Para uma análise bastante completa sobre a evolução histórica da utilização de project finance, veja-se KABIR 

KHAN, Fouzul; PARRA, Robert J. Financing large, cit., pp. 38-91. 
52 As ideias de desenvolvimento econômico serão melhor exploradas em capítulo específico. 
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especializados mantenham portfólios globais e apliquem as lições aprendidas em determinado 

país em outras localidades53. 

Recentemente, a modalidade de financiamento objeto do presente trabalho tem sido 

utilizada para implementar projetos nas mais diversas áreas da atividade econômica. A título 

exemplificativo, podemos mencionar os setores de energia, óleo e gás (oleodutos e refinarias), 

mineração (exploração de recursos naturais como cobre, minério de ferro e ouro), transportes 

(malhas ferroviárias e rodoviárias e infraestrutura de transportes aquáticos), telecomunicações 

e mesmo em outros setores nos quais a presença do Poder Público é menos incisiva54. 

Para ilustrar a importância dos esquemas de project finance no mundo atual, B. C. 

Esty aponta que, durante os anos da década de 1990, verificou-se um crescimento aproximado 

de 20% ao ano nos investimentos financiados por meio desta modalidade, atingindo-se o 

volume de 217 bilhões de dólares no ano de 200155.  

E. R. Yescombe, por sua vez, chama atenção para o fato de que o volume total de 

capital de terceiros (dívida) aportado em financiamentos dessa espécie, somente no ano de 

2012, excedeu os 300 bilhões de dólares. Assumindo que, em uma estrutura de capital típica 

de um project finance, o capital de terceiros represente 80% do custo total do projeto, 

aproximadamente 375 bilhões de dólares foram alocados no financiamento ou 

refinanciamento de novos investimentos ao redor do globo56. 

Recentemente, a pesquisa Global Project Finance Review, organizada pela Thomson 

Reuters, concluiu que, no ano de 2016, o volume total de recursos aportados em programas de 

project finance foi de 230,9 bilhões de dólares57. Os setores da atividade econômica mais 

beneficiados pelos investimentos foram o de energia, com 48% do total, óleo e gás, com 44% 

e telecomunicações, com 38,3%. Na análise regional, as operações nas Américas totalizaram 

um volume de 55,9 bilhões de dólares, dentre os quais 1,282 bilhões de dólares foram 

direcionados ao Brasil. 

 

1.3. Razões essenciais para a utilização do Project Finance 

 

Já expusemos anteriormente, de forma introdutória, as principais diferenças entre o 

project finance e o financiamento corporativo direto ou tradicional. Dissemos, na 

                                                           
53 Cf. YESCOMBE, Edward R. Principles, cit., p. 9. 
54 Cf. FIGHT, Andrew. Introduction to project finance, Burlington: Butterworth-Heinemann, 2006, pp. 2-3. 
55 Cf. Why study, cit., p. 213.  
56 Cf. Principles, p. 11. 
57 Cf. http://dmi.thomsonreuters.com/Content/Files/4Q2016_Global_Project_Finance_Review.pdf, acessado em 

22/06/2016. 
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oportunidade, que um dos principais traços distintivos da primeira modalidade é o fato de que 

a análise de crédito dos financiadores é embasada, principalmente, na compreensão dos fluxos 

de caixa futuros a serem gerados pelo projeto financiado.  

Adicionalmente, a segregação da operação do projeto em uma project company, 

geralmente em fase pré-operacional, impossibilita a análise de histórico prévio dessa 

instituição para fins de determinação de risco e taxa de retorno apropriada. 

Como em qualquer espécie de operação de aporte de capital, os credores devem, 

também aqui, estar convictos de que serão pagos58. No entanto, haja vista as características 

acima descritas, essa convicção torna-se, regra geral, mais difícil de ser atingida. Para tanto, 

deve haver confiança de que o projeto financiado será implementado em tempo hábil e dentro 

do orçamento estipulado, sendo dotado de viabilidade técnica e operacional para desenvolver-

se conforme o planejado, de forma que exista fluxo de caixa suficiente para proporcionar aos 

credores uma remuneração adequada. 

Naturalmente, haverá maior ingerência destes últimos, por exemplo, na análise e 

negociação dos variados contratos que compõem a estrutura do project finance, pelo fato de 

que são esses instrumentos que irão prever os custos incorridos com a construção e operação, 

a compartimentalização dos variados riscos incidentes sobre o projeto e a distribuição de 

direitos aos fluxos de caixa gerados. Esse processo de auditoria, significativamente 

minimizado em financiamentos tradicionais, gera, no mais das vezes, um dispêndio adicional 

de tempo e recursos, elevando o custo total do capital em financiamentos estruturados por 

project finance.  

Nessa linha, como apontado por W. G. Lewellen, o custo do capital de terceiros para 

o financiamento de projetos isolados deve superar o custo do capital de terceiros captado por 

meio de financiamentos tradicionais ou diretos, realizados por uma “única entidade”, em 

virtude da inexistência, nos primeiros, de garantias sobre fluxos de caixa colaterais, isto é, 

advindos de outros segmentos de operação do devedor (que terá por objeto social, como visto, 

o exclusivo desenvolvimento do projeto)59. 

É importante mencionar, ainda, que a ingerência dos credores tende a se alastrar ao 

longo da operação do projeto, para que haja a certificação de que as condições originais, que 

                                                           
58 Com apoio em W. G. Lewellen, é importante enfatizar que “the reluctance of a potential lender to provide debt 

financing to an enterprise is logically viewed as a function of the lender's assessment of the likelihood of the 

debtor firm’s available cash income for any given period falling below the contractual obligations associated 

with the debt for that period. Put differently, the lender concern is almost exclusively with the probabilities 

attached to “disaster” levels of borrower cash flow outcomes – a disaster being defined as an inability to meet the 

interest and repayment commitments specified by the loan agreement”. Cf. A pure financial rationale for the 

conglomerate merger, Journal of Finance, v. 26, nº 2, 1970, pp. 525-526. 
59 Cf. A pure financial rationale, cit., pp. 532-533.  
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permitiram a estimativa do risco e retorno, não se alteraram de forma a prejudicar o racional 

financeiro e econômico do projeto e, por conseguinte, de suas remunerações60. 

Considerando os apontamentos acima feitos, geralmente se questiona: por que, então, 

utilizar o project finance? São diversas as razões elencadas pela literatura especializada e que, 

em virtude de sua importância para a compreensão inicial do tema, merecem análise apartada. 

No entanto, parece relevante apresentar um breve raciocínio apoiado na teoria econômica que, 

geralmente, tende a passar despercebido. 

 

1.3.1. Motivações econômicas 

 

Inicialmente, é preciso fazer, aqui, todas as advertências com relação ao sentido que 

se pretende atribuir à expressão motivações econômicas. O que se propugna, nesta etapa, é 

apenas lançar bases conceituais derivadas da ciência econômica que permitam a adequada 

compreensão das razões de utilização da arquitetura financeira examinada. A tarefa é salutar, 

acreditamos, para que então reste evidente a vinculação entre a estrutura contratual do project 

finance e a realização da operação econômica pretendida pelas partes61. 

Dito isto, é importante ressaltar que a investigação científica a respeito da 

racionalidade por trás da utilização de estruturas de project finance é extremamente recente, 

de modo que os primeiros estudos de vigor, a respeito desse tema, somente surgiram em 

meados da década de 198062. 

                                                           
60 Cf. YESCOMBE, Edward R. Principles, cit., p. 20. 
61 Portanto, não pretendemos a substituição do método jurídico pelo método jus-econômico próprio da Análise 

Econômica do Direito (AED), mas, antes, em relação de necessária complementariedade, ofertamos alguns 

breves inputs extraídos de literatura própria da ciência vizinha. Sobre o tema, cf. FORGIONI, Paula Andrea. 

Análise econômica do direito (AED): paranóia ou mistificação?, Revista de Direito Mercantil, Industrial, 

Econômico e Financeiro, v. 139, 2005, pp. 242-256. 

Além disso, não cabe, aqui, aprofundar-nos no debate a respeito da distinção entre a racionalidade econômica e 

a racionalidade jurídica. Para tanto, remetemos o leitor à obra de P. A. Forgioni, Contratos empresariais, cit., 

pp. 223-232. No entanto, é válida a transcrição da síntese aposta pela autora, às pp. 231-232: “Apreendendo os 

“motivos objetivos” que levam ao ato e à necessidade de caracterização da “função econômica do negócio” 

[causa], assumem grande relevância para o direito os estudos empreendidos pelos economistas [...] Com essa 

base, podemos trabalhar as premissas implícitas do direito, partir da racionalidade econômica para chegar àquela 

jurídica [temperando-a com as regras e com os princípios jurídicos] e determinar a incidência ou a não incidência 

de normas [...] A racionalidade econômica auxilia a compreensão da função econômica da avença [= causa] e 

dos motivos [intento] dos sujeitos econômicos, primordiais para a interpretação contratual”. 
62 Veja-se, a respeito, SHAH, Salman; THAKOR, Anjan V. Optimal capital structure and project financing, 

Journal of Economic Theory, v. 42, 1987, pp. 209-243. Trata-se de um dos primeiros estudos a respeito do 

assunto, onde os autores consignaram, à p. 232, que “our theory suggests that the economic motivation for 

project financing stems from a rational attempt to minimize the allocational distortions of asymmetric 

information rather than the popularly assumed inability on the part of the creditors to detect the off-balance sheet 

debt associated with project financing”. 
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Assim sendo e ante ao enredamento das operações econômicas financiadas por meio 

dessas estruturas, é bastante improvável que uma única teoria seja capaz de explicar, de forma 

satisfatória, os motivos para o financiamento de todo e qualquer projeto mediante os 

esquemas aqui analisados63. Essa constatação não deve impedir, no entanto, que sejam 

examinadas as principais motivações usualmente apontadas na literatura especializada. 

Portanto, um primeiro passo, para compreender as principais razões econômicas 

subjacentes à organização de um financiamento por meio de project finance é descrever, 

ainda que de forma sucinta, o que se entende, na ciência das finanças, por proposição da 

irrelevância da estrutura de capital.  

Essa proposição foi formulada, em 1958, por F. Modigliani e M. Miller e, em 

absoluta síntese, sustenta que os gestores de uma organização não podem aumentar seu valor 

total alterando a composição da estrutura de capital. Isso significa, em outras palavras, que a 

proporção entre capital próprio (equity) e capital de terceiros (dívida) é irrelevante para os 

stakeholders – nenhuma estrutura de capital seria melhor do que outra e o valor total da 

“firma” alavancada (isto é, com capital de terceiros em sua estrutura de capital) seria 

exatamente igual ao valor total da “firma” desalavancada (isto é, sem capital de terceiros em 

sua estrutura de capital)64. 

Como se sabe, essa proposição, bem como as premissas essenciais assumidas para 

que se conclua no sentido acima exposto, nos modelos originalmente formulados por F. 

Modigliani e M. Miller, foram alvo de variadas críticas, tendo sido, senão abandonadas, ao 

menos relativizadas ao longo do tempo65. 

                                                           
63 Cf. FINNERTY, John D. Project financing, cit., p. 14. 
64 Cf. The cost of capital, corporation finance and the theory of investment, American Economic Review, v. 48, 

nº 3, 1958, pp. 261-297. 
65 Um primeiro movimento no sentido de aproximar a Proposição da Indiferença de Modigliani-Miller da 

realidade é assumir a existência de tributos e, por consequente, o que se convencionou chamar de benefício fiscal 

da dívida. Grosso modo, inserida essa premissa no modelo, ver-se-á que existe um incentivo para que as 

organizações utilizem capital de terceiros em suas estruturas de capital, haja vista a dedutibilidade do pagamento 

de juros da base de cálculo dos tributos corporativos. No entanto, essa utilização não é benéfica ad aeternum, 

uma vez que, com a inserção de capital de terceiros na estrutura de capital, o capital próprio remanescente 

(equity) torna-se mais arriscado e, portanto, demanda um maior retorno, de modo que o custo médio ponderado 

de capital (RWACC) aumenta. Por outro lado, deverão ser considerados, também, os chamados custos de agency 

e os custos de dificuldades financeiras (distress costs). Em síntese, veja-se o resumo de A. Damodaran: “If the 

debt decision involves a trade-off between the benefits of debt (tax benefits and added discipline) and the costs 

of debt (bankruptcy costs, agency costs, and lost flexibility), it can be argued that the marginal benefits will be 

offset by the marginal costs only in exceptional cases and not always then (as argued by Miller and Modigliani) 

[…] Accordingly, there is an optimal capital structure for most firms at which firm value is maximized”. Cf. 

Applied corporate finance, 4ª ed., Hoboken: John Wiley & Sons, 2014, p. 326. 

Para uma explicação da teoria de estrutura de capital em finanças corporativas, veja-se os capítulos 16 e 17 de 

ROSS, Stephen A.; WESTERFIELD, Randolph W.; JAFFE, Jeffrey. Corporate finance, 10ª ed., New York: 

McGraw-Hill Irwin, 2012. 



33 

 

Um indício no sentido de que a estrutura de financiamento é, de fato, relevante, trata-

se da ascensão no volume total de recursos captados por meio de esquemas de project finance, 

conforme já apontado nesse estudo. 

Para que se possa discorrer a respeito das quatro motivações econômicas essenciais 

para a utilização do método sob análise, será necessário assentar a premissa de que este uso, 

verdadeira busca de alternativa aos meios tradicionais de captação de recursos pelos gestores, 

reflete uma tentativa, por parte destes, de reduzir os custos totais de financiamento. Assim, 

esta decisão é assumida como sendo racional, guiada por motivações pertinentes à 

organização gerida, visando à maximização do valor desta e não por interesses pessoais 

eventualmente escusos66.  

Expostas estas ideias iniciais, passemos a apresentar, detalhadamente, cada uma das 

principais justificações econômicas para a utilização do project finance: (i) a motivação dos 

agency costs; (ii) as motivações de subinvestimento; (iii) a motivação do gerenciamento de 

risco; e (iv) a redução de assimetrias de informação e custos de sinalização. 

Para tanto, utilizaremos o modelo desenvolvido por B. C. Esty, segundo o qual, para 

compreender as razões pelas quais a utilização de project finance cria valor é necessário ter 

em mente que as organizações incorrem em custos de peso morto (deadweight costs) sempre 

que captam recursos para investir em novos ativos. Nesse conjunto dos custos de peso morto 

estão englobados os custos de transação, custos de agency, custos de dificuldades financeiras 

(distress costs), custos de informação e custos tributários, decorrentes todos eles de 

“imperfeições e fricções de mercado”67. 

Assim, o valor gerado por um novo investimento de capital será igual ao valor 

presente dos fluxos de caixa gerados (valor ótimo em um cenário em que inexistentes fricções 

ou imperfeições de mercado68), subtraídos os custos de peso morto associados ao projeto e à 

organização patrocinadora. Algebricamente, temos que: 

 

Valor do Investimento = (Valor do Projeto) – (DWC do Projeto) – (DWC do Patrocinador) 

onde, 

DWC do Projeto: custos de peso morto associados ao projeto; e 

DWC do Patrocinador: custos de peso morto associados à organização patrocinadora. 

 

                                                           
66 Cf. ESTY, Benjamin C. The economic motivations, cit., p. 3. 
67 Ibidem, pp. 9-10. 
68 Igualmente referidas, na literatura, como “falhas de mercado”. Para aprofundamento no tema, sugerimos a 

consulta à obra de F. Nusdeo, Curso de economia: introdução ao direito econômico, 7ª ed., São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2013, pp. 141-173. 
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Assumindo que o projeto tem valor presente líquido (VPL) sempre positivo e que 

somente os custos de peso morto variam em virtude da decisão de financiamento (se 

estruturado por meio tradicional ou project finance), a organização deverá implementar o 

projeto sempre que a somatória (DWC do Projeto) + (DWC do Patrocinador), equivalente aos 

custos totais de peso morto, for inferior ao (Valor do Projeto).  

Por conseguinte, os gestores deverão optar por estruturar o financiamento por meio 

de um project finance sempre que os custos totais de peso morto decorrentes dessa opção 

forem inferiores aos custos totais de peso morto decorrentes da opção de financiamento 

tradicional ou direto (corporate finance). 

 

1.3.1.1. Motivação de agency costs 

 

De antemão, precisamos esclarecer, ainda que de forma breve, o que se entende por 

custos de agency. Essa noção foi alinhavada com precisão por M. C. Jensen e W. H. 

Meckling, em 1976 e, segundo esses autores, uma relação de agency pode ser definida como 

um contrato por meio do qual um ou mais indivíduos (o “principal” ou os “principais”) aponta 

outra pessoa (o “agente”) para realizar determinada atividade em seu nome, envolvendo 

sempre, em algum grau, a delegação, do(s) primeiro(s) para o último, de autoridade para 

tomada de decisão. Ainda naquele texto seminal é apontado que, se todas as partes da relação 

acima exposta forem maximizadores de utilidade, em linha com o princípio da racionalidade 

econômica, existem sólidas razões para esperar que o agente não atuará, sempre e em todo 

caso, nos melhores interesses do(s) principal(is)69. 

A análise dos problemas de agency será cindida, no contexto desse estudo, em três 

grupos específicos de conflitos: (i) conflitos entre propriedade e controle; (ii) conflitos de 

comportamento oportunista; e (iii) conflitos entre sócios e credores. 

 

1.3.1.1.1. Conflitos entre propriedade e controle 

 

O debate a respeito da dissociação entre propriedade e controle ganhou especial 

relevo com a clássica obra de A. Berle e G. Means70. Conforme sustentado por F. K. 

Comparato, o “controle é, pois, o direito de dispor dos bens alheios como um proprietário”. 

                                                           
69 Cf. Theory of the firm: managerial behavior, agency costs, and ownership structure, Journal of Financial 

Economics, v. 3, nº 4, 1976, p. 309.  
70 Cf. The modern corporation and private property, New York: The Mac-Millan Company, 1932. 
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Assim, ser controlador é “poder dispor dos bens que lhe são destinados”71, enquanto que a 

disposição configura-se, diz L. C. Penteado, como situação jurídica “que associa um sujeito a 

um bem do patrimônio, orientada à possibilidade real de alterar quer o conteúdo de 

titularidade dominial, quer a titularidade de situações jurídicas em real”72. 

Veja-se que a separação entre propriedade e controle nas grandes sociedades de 

capital aberto aparece, inicial e prioritariamente, nos países anglo-saxões. No plano jurídico, 

isto se dá porque o sistema de common law não alberga uma noção unitária de propriedade, 

consagrada nos ordenamentos ocidentais, admitindo a coexistência de um plexo de diferentes 

direitos que recaem sobre um mesmo bem, sem que nenhum deles seja considerado como um 

desmembramento da propriedade (a exemplo do que ocorre com o usus, fructus e abusus)73. 

Mas isto não nos impede de concluir que, na grande companhia, também na 

experiência brasileira, a segmentação ganha relevância. Ainda que a propriedade dos bens 

sociais seja, imediatamente, da pessoa jurídica (e não dos sócios), se superada a ideia da 

sociedade como ente ideal, somente é possível atribuir ao conjunto de pessoas físicas que a 

constituem – seja como assembleia geral ou diretoria – o exercício das situações jurídicas, 

ativas e passivas, que compõem o regime jurídico da propriedade. Assim, conclui F. K. 

Comparato, na macro-empresa, o que se observa é a atribuição dos elementos da propriedade 

clássica “a titulares diferentes: enquanto os administradores passam a assumir sem contraste o 

usus, e mesmo o abusus, o corpo acionário só conserva o fructus”74. 

Feitas estas considerações prévias, note-se que existem certas características que, 

quando associadas a ativos, tornam estes últimos sujeitos à incidência de onerosos custos de 

agency, nos moldes acima descritos.  

Primeiramente, a literatura aponta que ativos capazes de gerar grandes volumes de 

fluxo de caixa livre, isto é, fluxos de caixa excedentes ao montante necessário para arcar com 

todos os custos de produção, despesas financeiras e investimento em projetos com valor 

presente líquido positivo, podem ocasionar ineficiência de investimento e destruição de 

valor75. 

                                                           
71 Cf. O poder de controle, cit., p. 104. 
72 Cf. Direito das coisas, 2ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 176. 
73 Cf. COMPARATO, Fábio Konder. Aspectos jurídicos da macro-emprêsa, São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1970, pp. 73-74. 
74 Ibidem, p. 82. E, posteriormente, afirma o autor, na p. 84: “Se voltarmos os olhos agora para as grandes 

corporations atuais, verificamos claramente que a propriedade da sociedade é mera relação de pertinência 

subjetiva dos bens sociais, perpétua e necessàriamente despida do poder de agir e dispor dêsses bens, que cabe 

aos administradores em função do objeto social”. 
75 Cf. HARFORD, Jarrad. Corporate cash reserves and acquisitions, Journal of Finance, v. 54, nº 6, 1999, pp. 

1.969-1.997. O autor, partindo da hipótese do fluxo de caixa livre, segundo a qual o conflito de agency existente 

entre administradores e acionistas, combinado com a existência de um elevado volume de fluxo de caixa livre 
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A especificidade do ativo76 também pode implicar na existência de elevados custos 

de agency com relação às partes da transação, na forma de subinvestimento ex ante e 

comportamento oportunista ex post. Quando determinada organização ou projeto geram 

produtos extremamente específicos, necessitando, igualmente, de matérias-primas específicas, 

cria-se margem para a exposição a comportamentos oportunistas, o que é denominado de 

hold-up problem77. 

A segregação econômica do projeto em uma instituição legalmente independente dos 

patrocinadores, a project company, oferece soluções para tais problemas de agency. Isso 

porque, como se tratam de organizações novas e independentes, existe a possibilidade de se 

estabelecer sistemas de governança arquitetados sob medida para a operação daquele 

específico projeto a ser desenvolvido e operado, levando-se em consideração exatamente os 

custos de agency acima expostos. 

Essa opção inexiste, ao contrário, em situações de financiamento direto ou 

tradicional, uma vez que será a estrutura de governança preexistente, do próprio patrocinador, 

a disciplinar o projeto e os fluxos de caixa dele decorrentes. No mais das vezes, esse sistema 

de normas e procedimentos já existente não terá sido especificamente desenhado para o 

enfrentamento dos custos de agency decorrentes do projeto então financiado. 

Estabelecendo, portanto, uma estrutura de governança feita sob medida, os gestores 

minimizam os custos de peso morto associados com os problemas de agency, maximizando, 

por outro lado, os fluxos de caixa esperados e a probabilidade de que os stakeholders recebam 

um retorno adequado ao capital investido78. 

Essa estrutura de governança, no entanto, será bastante diferenciada nos casos de 

project companies, uma vez que, nelas, os mecanismos tradicionais tendem a ser pouco 

efetivos ou até mesmo impossíveis de implementar.  

Nessa linha, por exemplo, a reputação, que desempenha importante papel de 

constrição nos conflitos de agency existentes em situações tradicionais não é, aqui, uma 

preocupação principal, haja vista que (i) com relação aos patrocinadores, a característica 

nonrecourse ou limited recourse, sobre a qual já se discorreu brevemente, praticamente 

nulifica qualquer efeito reputacional, haja vista que a análise de crédito é realizada exclusiva 

                                                                                                                                                                                     
que insula a gestão do monitoramento externo, propicia a tomada de decisões de investimento minimizadoras de 

valor, comprova que as aquisições realizadas por organizações em que há disponibilidade de alto volume de 

fluxo de caixa livre são, de fato, minimizadoras de valor, haja vista a reação negativa no preço das ações das 

companhias investigadas e a consequente performance operacional precária da nova companhia. 
76 Os investimentos específicos são também chamados de “idiossincráticos”. Sobre o tema, na literatura jurídica, 

veja-se FORGIONI, Paula Andrea. Contratos empresariais, cit., pp. 68-69. 
77 Cf. ESTY, Benjamin C. The economic motivations, cit., p. 11. 
78 Ibidem, p. 11. 
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ou majoritariamente com relação aos méritos do projeto; e (ii) com relação à project company, 

no mais das vezes inexiste qualquer reputação, tendo em vista o caráter usualmente inédito do 

investimento e a consequente ausência de histórico de negócios. 

Outro mecanismo pouco efetivo é a possibilidade da ocorrência de eventos de 

liquidação, como uma Oferta Pública Inicial (OPA) ou uma aquisição forçada por parte de 

outra organização, haja vista que a maioria dos projetos tem prazo de existência determinado 

e o valor de seus ativos tende a zero ou, em alguns casos, até mesmo a se tornarem negativos 

(por exemplo, nas situações em que há grandes custos pós-operacionais). 

Uma das alternativas aos mecanismos tradicionais é a limitação da discrição 

administrativa por meio dos arranjos contratuais do programa de financiamento, os quais 

prescrevem e proíbem determinadas condutas aos gestores da project company, 

estabelecendo, de antemão, as despesas de capital e de manutenção autorizadas, os 

pagamentos de principal e juros da dívida, bem como as garantias dos stakeholders. No 

entanto, haja vista a extensa duração da maioria dos projetos organizados por project finance, 

serão naturalmente incompletos os contratos da operação, como se verá mais adiante. Assim, 

outras ferramentas estruturais são utilizadas para solucionar os problemas de agency. 

Dentre estas, podemos mencionar o alto nível de concentração nas participações 

societárias, a segregação econômica do projeto em uma unidade independente e o elevado 

índice de alavancagem, desempenhando esta última o papel mais importante dentre todos os 

mecanismos mencionados.  

Isso porque, segundo B. C. Esty, a existência de altos níveis de utilização de capital 

de terceiros (dívida), aliada à vinculação desta dívida com uma única fonte geradora de fluxos 

de caixa livre, estabelece uma forte limitação à discricionariedade da gestão e, 

consequentemente, uma maior pressão por desempenho79.  

Por outro lado, nos financiamentos corporativos tradicionais, mesmo havendo, na 

contabilidade, o casamento de determinadas despesas com fontes de receita específicas, os 

gestores sabem, de antemão que, caso essas fontes de receita não gerem fluxos de caixa 

                                                           
79 Além disso, assim aponta M. C. Jensen, referindo-se à característica de controle do comportamento da gestão, 

especialmente marcante no caso do capital de terceiros: “The control function of debt is more important in 

organizations that generate large cash flows but have low growth prospects, and even more important in 

organizations that must shrink”. Trata-se, exatamente, dos casos de projetos estruturados por project finance, 

geradores de grandes volumes de fluxo caixa livre mas sem muitas perspectivas de crescimento – na verdade, em 

muitos casos, os ativos do projeto tendem, como visto, a desaparecer (por exemplo, no caso da exploração de 

uma jazida de minérios). Cf. Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers, American 

Economic Review, v. 76, nº 2, 1986, p. 326. 
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suficientes para cobrir suas correspondentes despesas, outras fontes poderão ser utilizadas, 

existindo uma espécie de rede de segurança (safety net)80. 

Em síntese, a utilização de project finance proporciona a possibilidade de 

estruturação de sistemas de governança muito mais efetivos na minimização dos custos de 

agency referentes à separação entre propriedade e controle, verdadeiros custos de peso morto, 

do que o financiamento corporativo tradicional. Essa utilização, portanto, e via de regra, 

maximiza o valor do investimento. 

 

1.3.1.1.2. Conflitos de comportamento oportunista 

 

Os problemas de agency apresentados no item 1.3.1.1.1. acima referem-se, 

basicamente, à segregação entre propriedade e controle e às formas de supervisão da gestão 

das project companies.  

As situações agora examinadas, por outro lado, dizem respeito aos conflitos que 

emergem entre partes relacionadas, isto é, entre a project company e outros agentes 

econômicos que com ela encerram transações comerciais. Esses conflitos, ditos de 

comportamento oportunista, representam uma possibilidade de minimização dos fluxos de 

caixa gerados pelo projeto, reduzindo, portanto, os incentivos ex ante para a realização do 

investimento. 

Como visto, a maioria dos grandes projetos tem prazos de duração extensos, de modo 

que seus operadores necessitam adquirir matéria-prima e fornecer produtos ao longo de todo 

aquele prazo. Nesse contexto, especialmente levando-se em consideração a especificidade dos 

ativos financiados, surge o já introduzido hold-up problem. 

Há que se ressaltar que a solução identificada por P. L. Joskow como mais adequada 

para o problema de hold-up, isto é, a integração vertical81, nem sempre é possível ou desejada 

no caso de projetos estruturados por project finance. Isso porque, no mais das vezes, não é 

interessante para os patrocinadores ostentarem a condição de proprietários de ativos de grande 

porte e sujeitos a um elevado risco, até mesmo porque tal condição, geralmente, é, inclusive, 

contrária aos propósitos de segregação contábil do project finance. 

Para evitar comportamentos oportunistas das partes relacionadas, os patrocinadores 

de um projeto utilizam arranjos contratuais de longo prazo, combinados com uma estrutura de 

                                                           
80 Cf. ESTY, Benjamin C. The economic motivations, cit., p. 14. 
81 Cf. Vertical integration and long-term contracts: the case of coal-burning electric generating plants, Journal of 

Law, Economics and Organizations, v. 1, 1985, pp. 33-80. 
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capital majoritariamente composta por capital de terceiros (dívida), de forma que qualquer 

tentativa, ainda que mínima, de apropriação indevida de valor pelas partes relacionadas 

poderá ensejar o vencimento antecipado dos contratos de financiamento e, em última 

instância, até mesmo em uma alteração no controle da organização. 

Além disso, não é raro incluir algumas das partes relacionadas, efetivamente, como 

sócias no empreendimento. Essa combinação de propriedade compartilhada e arranjos 

contratuais de longo prazo é uma ferramenta bastante poderosa no sentido de evitar conflitos 

oportunistas e induzir níveis ótimos de comportamento82. 

Outra parte relacionada em cenários de project finance que pode figurar em situações 

de conflitos oportunistas é o governo local. Os governos locais oferecem uma “matéria-

prima”, podemos dizer, de extrema importância para o desenvolvimento de um projeto: as 

instituições e o enforcement de contratos e direitos reais83.  

Nessa linha, é possível visualizar a existência de um risco soberano ou político de 

que esses governos locais engajem em condutas expropriatórias, seja de forma direta, por 

meio do confisco de ativos, ou indireta, por meio da elevação abusiva de alíquotas tributárias 

ou royalties. De todo modo, essas condutas, em última instância, reduzem as expectativas de 

fluxo de caixa do projeto e criam desincentivos para o investimento. 

Para ilustrar as alternativas geralmente utilizadas para minimizar esse risco e os 

efeitos dele decorrentes, B. C. Esty relata a situação do projeto Mozal, uma fábrica de 

fundição de alumínio em Moçambique cujo valor total é de 1.4 bilhão de dólares84.  

Nesse projeto, os patrocinadores insistiram para que os governos moçambicano e sul-

africano celebrassem um acordo para proteção de investimentos estrangeiros. Além disso, 

segregaram economicamente o projeto em uma project company independente, para que 

                                                           
82 O ponto é ilustrado por B. C. Esty ao discutir o caso do projeto The Petrozuata, que compreende um campo 

inland de petróleo na Venezuela e um oleoduto que canaliza o produto até a costa. Relata o autor que os 

patrocinadores, naquele caso, são proprietários tanto do campo inland como do oleoduto, mas não das 

pouquíssimas refinarias aptas a processar o produto, uma forma pesada de petróleo bruto. Nessa linha, a project 

company celebrou um contrato de distribuição offtake, cujas características serão analisadas mais adiante, pelo 

prazo de 35 anos com a Conoco, proprietária da refinaria Lake Charles, uma das mais próximas do local de 

extração. Mesmo estando relativamente garantida por esse contrato, a PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.) 

ainda manifestou sua intenção de incluir a Conoco como sócia no empreendimento, para evitar potenciais 

conflitos ex post. Cf. Petrozuata: a case study of the effective use of Project Finance, Journal of Applied 

Corporate Finance, v. 12, 1999, pp. 28-29.  

Posição semelhante é sustentada por R. A. Brealey, I. A. Cooper e M. A. Habib, quando afirmam que, “because 

the vast majority of contracts are incomplete and imperfectly monitored, an exclusive reliance on service 

contracts is unwise. The ultimate incentive for project managers to maximize efficiency is for them to be made 

residual claimants [isto é, sócios] who capture the benefits of any improvements they make”. Cf. Using project 

finance to fund infrastructure investments, Journal of Applied Corporate Finance, v. 9, 1996, p. 38. 
83 Analisaremos, mais a frente, a figura dos governos locais e do risco soberano ou político em esquemas de 

project finance. 
84 Cf. The economic motivations, cit., pp. 18-19. 
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quaisquer atos ou tentativas de expropriação se tornassem mais transparentes para o cenário 

externo. Adotou-se, também, uma estrutura de capital composta majoritariamente por capital 

de terceiros (dívida), para vincular os fluxos de caixa livre ao pagamento de principal e juros 

(essas receitas, assim, eram submetidas para o exterior) e ampliar os níveis de monitoramento 

e a rigidez contratual. 

Por fim, os patrocinadores estruturaram os aportes de capital por meio de uma 

sindicalização de credores que envolvia grandes instituições financeiras mundiais, de natureza 

privadas, bancos de desenvolvimento, agências de crédito para exportação e organismos 

multilaterais de crédito, como a International Finance Corporation (IFC) e o Banco Mundial. 

Essa última estratégia revela que a identidade dos credores é um importante fator para 

desencorajar atos expropriatórios. 

Pelo exposto, podemos concluir que as consequências negativas no sentido de 

minimizar o valor total do investimento em virtude da ampliação dos custos de peso morto 

referentes aos custos de comportamento oportunista é uma função da estrutura de 

financiamento do projeto.  

Assim sendo, financiamentos tradicionais ou diretos (corporate finance) são mais 

suscetíveis aos problemas de hold-up e à expropriação. Isso porque, nos primeiros, a regra não 

é a propriedade compartilhada dos ativos e os problemas originados pelo excesso de fluxo de 

caixa livre são muito mais evidentes, como já discorrido acima.  

Além disso, haja vista a ideia de que os diversos fluxos de caixa respondem pelo 

conjunto de obrigações da organização, sem que haja, regra geral, qualquer limitação, (i) 

eventos de expropriação podem não ser capazes de gerar o inadimplemento da organização e, 

assim, consequentemente, serem tolerados; (ii) por outro lado, caso a organização mantenha 

altos índices de alavancagem, até mesmo pequenos atos expropriatórios, diretos ou indiretos, 

podem levar grandes instituições ao default. 

Um último aspecto que merece ser ressaltado é o fato de que organizações 

multilaterais de crédito, a exemplo do IFC, somente financiam projetos capitaneados por 

project companies e não aqueles desenvolvidos no âmbito da própria organização, por meio 

do financiamento tradicional ou direto. Na linha do que já se disse, se a identidade dos 

credores é um importante fator coercitivo contra atitudes expropriatórias de governos locais, 

pode ser que este benefício somente esteja disponível no âmbito de um project finance. 

 

1.3.1.1.3. Conflitos entre sócios e credores 
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O último grupo específico de conflitos, no âmbito dos problemas de agency, diz 

respeito, basicamente, à forma de distribuição dos fluxos de caixa livre e reestruturação de 

organizações em momentos de dificuldade financeira. 

Credores e patrocinadores beneficiam-se de estruturas organizacionais que limitam a 

discricionariedade da gestão com relação à aplicação dos fluxos de caixa livre resultantes do 

projeto85. Nos esquemas de project finance, por meio do contrato de crédito, as partes 

definem, de antemão e regra geral, quais serão as específicas destinações dadas aos fluxos de 

caixa livres. A princípio, a atitude natural dos financiadores é a imposição de cláusulas 

contratuais amplamente restritivas da liberdade de ação dos gestores, as quais geralmente são 

aceitas pelos patrocinadores no intuito de minimizar o custo da dívida. 

Como já exposto anteriormente, as project companies e, consequentemente, o projeto 

financiado, comportam estruturas de capital nas quais o índice capital de terceiros sobre 

capital próprio é extremamente elevado (vale dizer, são estruturas altamente alavancadas). 

Conforme demonstraram M. C. Jensen e W. H. Meckling, a utilização de elevados 

índices de alavancagem pode gerar situações de transferência de risco e subinvestimento, 

verdadeiros conflitos de interesse entre acionistas e credores86. 

No entanto, essas distorções são, em grande escala, minimizadas em estruturas de 

project finance, haja vista as poucas (ou inexistentes) opções de crescimento para a project 

company, bem como as destinações predefinidas para os fluxos de caixa livres.  

Assim sendo, os custos de agency relacionados à distribuição desses fluxos de caixa, 

aqui, é praticamente desprezível. Na assertiva de J. D. Finnerty, a estruturação de programas 

dessa modalidade confere aos investidores a capacidade de, efetivamente, controlar os fluxos 

                                                           
85 Cf. ARMOUR, John; HERTIG, Gerard; KANDA, Hideki. Transactions with creditors. In: The anatomy of 

Corporate Law: a comparative and functional approach, 2a ed., Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 118. 
86 Cf. Theory of the firm, cit. Esse conflito de interesses é descrito por J. D. Finnerty da seguinte maneira: “For 

example, suppose that, without the project [no qual se cogita investir], the firm could not fully repay its debt 

under all possible scenarios. However, the project is sufficiently profitable [isto é, tem nítido valor presente 

líquido positivo] that if the firm undertakes it, the debtholders are assured of being repaid in full. The 

debtholders would clearly benefit. But the firm’s managers will only undertake the project if the firm’s 

shareholders can expect to realize a positive net present value on their equity investment in the project —

excluding whatever benefit the debtholders realize. Thus, a project might involve a positive net present value 

from the standpoint of the firm as a whole (i.e., debtholders and shareholders taken together) but a negative net 

present value from the narrower perspective of its shareholders. In that case, the firm’s managers, who 

presumably operate the firm for the benefit of its shareholders, would decide not to invest in the project”. Cf. 

Project financing, cit., p. 17. 

De forma semelhante, J. Armour, G. Hertig e H. Kanda afirmam que os sócios “can benefit from an increase in 

the riskiness – that is, the volatility – of the firm’s cash flows, because if things go well, all the extra goes to 

them [os sócios], but if things go badly, they lose no more than they already had at stake. Creditors, however, 

will be harmed by this increase. It will increase the probability that the firm will not generate sufficient cash to 

repay them, with no countervailing benefit if things go well, given that creditors’ claims against the firm are 

fixed”. Cf. Why should corporate law, cit., pp. 116-117. 
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de caixa livres decorrentes do projeto e, por conseguinte, as eventuais decisões de 

reinvestimento que se façam necessárias87. 

Igualmente, como as estruturas que governam os esquemas de project finance são 

essencialmente contratuais, os patrocinadores podem estabelecer uma distribuição de 

responsabilidades que minimizam os conflitos de interesse entre sócios e credores em 

situações de dificuldade financeira.  

Basicamente, a maior parte do capital de terceiros é aportada por meio de 

financiamentos bancários e não por meio da emissão de títulos de dívida. Como se sabe, em 

situações de distress, a dívida bancária pode ser renegociada e reestruturada de forma muito 

mais simples do que os títulos de dívida88.  

Ao contrário, nos financiamentos tradicionais ou diretos (corporate finance) existirá 

uma gama muito maior de opções de crescimento, nas quais poderão ser alocados os fluxos de 

caixa livres e, geralmente, haverá a presença de várias classes de financiamento, incluindo-se 

a ampla utilização de títulos de dívida. 

Por essas razões, como expõe B. C. Esty, a propensão de ocorrência de conflitos de 

agency entre sócios e credores é muito maior em estruturas de financiamento tradicional, o 

que leva a uma redução do valor total do projeto89. 

 

1.3.1.2. Motivações de subinvestimento 

 

Além das questões relativas aos custos de agency acima discutidas, a estruturação de 

um financiamento por project finance também minimiza os incentivos para o subinvestimento 

dos patrocinadores.  

Algumas características das organizações as tornam mais propensas às situações de 

subinvestimento. Examinaremos, aqui, o incentivo existente nas organizações cuja estrutura 

de capital é majoritariamente composta por capital de terceiros (dívidas), isto é, aquelas 

altamente alavancadas90. 

                                                           
87 Cf. Project financing, cit., p. 18. 
88 “Our explanation for the widespread use of bank finance, and the correspondingly limited use of bond finance, 

focuses instead on the ownership structures of these two forms of financing. The concentrated ownership of bank 

debt encourages lending banks to devote considerable resources to evaluating the project, and to monitoring tis 

progress on a continuing basis. It also facilitates the renegotiation of the debt should the project company 

experience difficulties in servicing it”. Cf. BREALEY, Richard A.; COOPER, Ian A.; HABIB, Michel A. Using 

project finance, cit., p. 29. 
89 Cf. The economic motivations, cit., p. 21. 
90 S. C. Myers demonstra que “the existence of corporate debt can reduce the present market value of the firm by 

weakening the corporation’s incentive to undertake good future investments”, chamando atenção para o fato de 
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De plano, parece-nos válido tecer breves comentários a respeito da problemática da 

subcapitalização societária, a fim de afastar possível configuração do fenômeno nas 

sociedades de propósito específico constituídas como núcleo do project finance. Sobre esse 

ponto, veja-se a assertiva de G. S. Diniz: 

 

O capital propulsiona a atividade societária e, antes mesmo de surgir, tais agentes 

econômicos já consomem volumes de recursos para implementação de seu plano de 

negócios. A juridicização de tal fato se vincula à formação de uma estrutura de 

capital que seja adequada ao suporte do risco negocial. Essa relação, se incôngrua, 

pode ser determinante de uma disfunção na organização societária e, pior que isso, 

geradora de indevida transferência de riscos – próprios dos sócios – para o mercado 

em geral91. 

 

Ao lado da categoria da subcapitalização nominal, o autor elenca a fattispecie da 

subcapitalização material, conceituada como o “desequilíbrio efetivo de capital próprio para 

financiamento da atividade da sociedade com limitação de responsabilidade, transferindo para 

os credores os riscos próprios dos sócios”92. 

Mas note-se que, se por um lado é possível constatar elevados índices de 

alavancagem nas project companies, por outro a descaracterização da subcapitalização 

material se afirma mediante a análise de, basicamente, dois pressupostos estruturais que 

compõem a base de tal fenômeno. Isto porque, nos cenários aqui examinados, verifica-se (i) 

inexistência de desequilíbrio entre capital próprio e de terceiros; e (ii) assunção efetiva dos 

riscos pelos próprios credores93. 

Relativamente ao desequilíbrio, é importante sublinhar, com apoio em G. S. Diniz, 

citando H. Wiedemann e K. Frey, que a normalidade do financiamento da atividade social 

com capital de terceiros somente será abalada quando tais recursos forem destinados à 

sociedade sem limitação temporal e para a cobertura direta da atividade empresarial94.  

Isto, contudo, não é o que ocorre nos financiamentos aqui estudados. Como se verá 

adiante, o contrato de crédito, central em qualquer project finance, tem um prazo de vigência 

determinado e prevê desembolsos de capital destinados, principalmente, à construção do 

                                                                                                                                                                                     
que as soluções eventualmente existentes para o problema, como a inserção de cláusulas contratuais que 

obriguem a organização a desenvolver todos os projetos de valor presente líquido positivo que se apresentarem 

disponíveis ou prevejam a necessidade de renegociação do instrumento ante a apresentação de tais oportunidades 

“are costly, in some cases so costly that they seem infeasible. The costs reflect primarily the costs of monitoring 

and contract enforcement”. Cf. Determinants of corporate borrowing, Journal of Financial Economics, v. 5, 

1977, pp. 155-156. 
91 Cf. Subcapitalização societária: financiamento e responsabilidade, Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 15. 
92 Ibidem, p. 182. 
93 Ibidem, p. 228. 
94 Ibidem, p. 231. 
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empreendimento a ser posteriormente operado, gerador dos fluxos de caixa do projeto, que 

serve como principal elemento da análise creditícia efetuada pelos financiadores. 

Aliás, é justamente das características especificamente desempenhadas pelo projeto e 

pelos fluxos de caixa livre que se deriva o segundo argumento para a desconstrução da 

subcapitalização material. Nos programas de project finance, não somente os credores são 

agentes econômicos com amplo know-how, mas também realizam estes uma extensa e 

profunda análise financeira dos méritos do projeto, avaliando sua capacidade técnica e 

operacional para gerar fluxos de caixa suficientes para pagar a dívida e remunerar 

adequadamente o capital aportado95. Sobre este ponto, veja-se a lição de G. S. Diniz: 

 

Nesse sentido, as instituições financeiras devem ser estudadas separadamente, como 

espécie de credor com nível diferenciado de poder de análise de informações 

patrimoniais lançadas no balanço da sociedade, com avaliação do grau de liquidez 

do devedor. Com essa postura antes da concessão do crédito, é possível que se 

estabeleça o valor percentual dos juros remuneratórios do capital, até mesmo o tipo 

de garantia a ser exigida para realização da operação financeira – sejam elas reais ou 

fidejussórias. De fato, o credor passa a ser o financiador da atividade, permitindo 

que se dê continuidade à empresa sem que a sociedade tenha capital próprio. 

Entretanto, a grande diferença é que essa espécie de credor tem as informações e as 

garantias que salvaguardam o crédito concedido, não sendo afetado ou sendo afetado 

minimamente pelo desequilíbrio financeiro da sociedade96. 

 

Assim, porque arredadas premissas essenciais à sua configuração e, mais 

marcadamente, em decorrência da efetiva assunção dos riscos pelos credores, que são, de fato, 

verdadeiros participantes do projeto financiado, entendemos não ser possível falar, de forma 

genérica e apriorística, em subcapitalização material em todas as sociedades de propósito 

específico erigidas para o desenvolvimento de um project finance97. 

Superada a questão e retomado o debate a respeito do subinvestimento, nas 

organizações altamente alavancadas, ao contrário do que ocorre naquelas em que existe uma 

grande disponibilidade de fluxo de caixa livre, não comprometido com o pagamento de 

despesas financeiras e, portanto, aptas a custear internamente novos projetos (isto é, sem a 

necessidade de captar recursos externos), verifica-se um maior grau de dificuldade para 

financiar oportunidades, mesmo aquelas mais atrativas.  

                                                           
95 Nesse mister, vemos pertinência na constatação de G. S. Diniz, para quem “a questão da garantia dos credores 

está muito mais no rédito (ou produtividade) do que no capital social nominal. A capacidade de produção de 

rendimentos da sociedade dá aos credores a medida do risco”. Cf. Subcapitalização cit., p. 204. 
96 E, na sequência, remata o autor: “Por conta desse contexto, mutila-se um dos elementos de caracterização da 

subcapitalização material, qual seja, a transferência do risco para terceiros. Isso porque a instituição financeira 

fez avaliação dos riscos do negócio jurídico – e isso é da essência de sua atividade”. Ibidem, pp. 232-233. 
97 O que não afasta, isto é certo, a possibilidade de aferição casuística de situação de subcapitalização. 
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O que se vê, portanto, nas organizações altamente alavancadas é um custo de 

oportunidade de subinvestimento. Em razão de sua estrutura de capital, referidas entidades se 

veem, muitas vezes, impedidas de investir em projetos cujo valor presente líquido seria 

positivo. A estruturação de esquemas de project finance, nessa linha, contribui para a 

minimização ou eliminação desse custo de oportunidade98. 

Por meio da segregação legal, econômica e contábil da exploração do projeto em 

uma project company que, esta sim, será altamente alavancada, os patrocinadores evitam a 

utilização de elevados índices de endividamento em sua estrutura de capital, preservando a 

capacidade de captação de recursos por meio de financiamentos tradicionais ou diretos, 

reduzindo, inclusive, o custo desse capital de terceiros. Previne-se, portanto, o que B. C. Esty 

define como debt overhang problem99. 

 

1.3.1.3. Motivação do gerenciamento de risco 

 

Outra motivação que compõe o racional econômico para a utilização de esquemas de 

project finance a ser discutida no presente trabalho diz respeito, basicamente, à minimização 

dos danos potenciais causados por um projeto de elevado risco aos patrocinadores. Esse 

fenômeno, se levado ao extremo, pode significar a própria ruína financeira de uma 

organização saudável em virtude do investimento em um projeto malsucedido. 

Mais uma vez, o mecanismo de segregação legal, econômica e contábil do projeto 

em uma project company desempenha papel chave em tema de mitigação de riscos. A 

captação de recursos por meio de um veículo independente, aliada à limitação de garantias 

prestadas pelos patrocinadores e escassa possibilidade de recurso aos ativos destes últimos 

reduz, substancialmente, a possibilidade de um contágio sistêmico de riscos. 

É possível cogitar do benefício acima mencionado até mesmo em situações menos 

drásticas, onde o projeto malsucedido não ocasiona, necessariamente, o efetivo colapso da 

organização patrocinadora. Nessas outras hipóteses, a captação de recursos para custear 

projetos arriscados impõe distress costs incrementais sobre os ativos existentes da 

organização, principalmente pelo fato de que a adição, aos fluxos de caixa estáveis desta, de 

                                                           
98 Por outro lado, a utilização de project finance também minimiza o custo de oportunidade do superinvestimento 

por parte dos patrocinadores. Isso se dá, majoritariamente, em virtude da rigorosa análise crítica do projeto, 

realizada pelos financiadores, que pode levar a uma alocação de capital mais eficiente. Esse benefício também é 

auferido em razão da segregação do projeto na project company. Por tudo, veja-se ESTY, Benjamin C. The 

economic motivations, cit., p. 21. 
99 Ibidem, p. 22. 
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fluxos de caixa decorrentes do projeto e sujeitos a um grau de risco elevado, pode tornar o 

fluxo de caixa total mais volátil. 

Esse incremento na volatilidade tem, como principal consequência, a elevação no 

custo de capital externo, significando que a organização terá de aceitar arcar com taxas de 

retorno maiores para captar recursos destinados ao custeio de novos projetos. 

Tais custos incrementais de dificuldades financeiras figuram como um problema 

importante na estrutura da organização, haja vista que a somatória destes e de outros custos de 

peso morto naturalmente existentes poderá tranquilamente exceder o valor presente líquido de 

determinado investimento. 

Assim sendo, caso a utilização de financiamentos tradicionais ou diretos (corporate 

finance) seja a única alternativa disponível, os gestores, agindo racionalmente, deixarão de 

investir em projetos que, de outra sorte, seriam benéficos à organização. 

Ainda nessa perspectiva de limitação de riscos, é importante ter em mente que 

investimentos realizados por meios tradicionais sujeitam a organização, regra geral, a uma 

perda total equivalente ao valor global do projeto. Por outro lado, em esquemas de project 

finance, os patrocinadores somente estarão expostos, no mais das vezes, ao percentual de 

capital próprio aportado na project company. Como já visto, a estrutura de capital destas 

últimas é majoritariamente composta por capital de terceiros e, portanto, referido percentual 

de capital próprio é bastante reduzido. Além disso, por meio da organização contratual da 

operação, é possível dividir os riscos do projeto com outros stakeholders. 

Conforme aponta B. C. Esty, a noção de estruturas organizacionais como 

mecanismos eficientes na gestão de risco é relativamente nova na literatura em finanças, 

repousando sobre a premissa de que a gestão de risco, por si, maximiza o valor da 

organização. Essa perspectiva organizacional é especialmente importante nas situações em 

que o risco administrado é da espécie binária (por exemplo, determinado evento aconteceu ou 

não aconteceu), uma vez que, nesses casos, a organização está sujeita a uma perda total. Ao 

contrário de situações em que o risco é mais simétrico (do tipo aumento ou diminuição no 

preço), nos casos binários, como, por exemplo, de expropriação direta ou falha da tecnologia 

empregada, o projeto pode se inviabilizar completamente100. 

A análise empreendida nos itens anteriores torna claro que a utilização do project 

finance em variados casos reduzirá o custo total líquido do financiamento de determinado 

investimento, maximizando, por consequência, o valor deste último, em virtude da 

                                                           
100 Cf. The economic motivations, cit., pp. 27-28. 
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minimização de custos de agency e custos de oportunidade de subinvestimento. Nessa linha, 

F. Pretorius et al. compreendem que o modelo de project finance, quando comparado com os 

financiamentos tradicionais, é dotado de uma consistência interna e organizacional mais 

alinhada com os arranjos de governança necessários em operações econômicas complexas101. 

 

1.3.1.4. Redução de assimetrias de informação e custos de sinalização 

 

Para que se compreenda a justificação referente à redução de assimetrias de 

informação e custos de sinalização, é necessário aduzir o fato de que a forma pela qual 

determinada organização levanta recursos externos para financiar um projeto pode ter 

relevantes efeitos de sinalização para o mercado102. 

Em certa síntese, podemos afirmar que o financiamento de um projeto por meio de 

project finance reduz os custos de sinalização em ambientes de assimetria informacional, 

como é o caso de grandes projetos, sujeitos a variados riscos103. A assimetria de informação 

estará presente sempre que os patrocinadores do projeto dispuserem de um volume de 

informações sensíveis que não podem ser comunicadas ao mercado de forma aberta e clara.  

Em situações como a acima descrita, caso as informações sensíveis sejam 

demasiadamente complexas e técnicas, o custo associado à sua divulgação e interpretação 

pelos agentes de mercado poderá ser excessivamente elevado, o que, em última instância, 

acabará por elevar o retorno exigido pelos investidores e, por conseguinte, o custo total do 

projeto. 

Outro fator importante com relação à divulgação de informações e sinalização diz 

respeito às preocupações concorrenciais. Informações sensíveis, que digam respeito, por 

exemplo, aos elementos em virtude dos quais o projeto financiado é economicamente atrativo 

e potencialmente rentável devem, em muitos casos, ser retidas internamente. O paradoxo é 

que, sem a divulgação dessas informações para o mercado, a captação de recursos pode se 

tornar extremamente difícil e custosa. 

Esse problema poderá ser solucionado por meio dos arranjos de project finance, uma 

vez que, nestes, é facultado aos patrocinadores contatar alguns poucos investidores 

especialmente selecionados, para os quais se realizará a divulgação das informações sensíveis 

                                                           
101 Cf. Project finance for construction & infrastructure: principles & case studies, Oxford: Blackwell 

Publishing, 2008, p. 78. 
102 A relação entre a modalidade de financiamento utilizada e as reações do mercado, especialmente no atinente 

aos preços das ações da organização financiada, foi analisada, dentre outros, por C. Smith Jr., em seu Investment 

banking and the capital acquisition process, Journal of Financial Economics, v. 15, 1986, pp. 3-29. 
103 Cf. SHAH, Salman; THAKOR, Anjan V. Optimal capital structure, cit. 
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do projeto, negociando-se um preço adequado. A confidencialidade das informações pode ser 

garantida pelo fato de que é do maior interesse, de todos os participantes envolvidos, que tais 

informações não sejam expostas ao público em geral. 

É interessante notar que existe outra perspectiva de raciocínio quanto ao ponto acima 

destacado, apresentada por A. H. Chen, J. W. Kensinger e J. D. Martin. Os autores concluíram 

que patrocinadores também utilizam o project finance para desenvolver “projetos 

transparentes”, isto é, aqueles que envolvem baixos custos decorrentes de assimetria 

informacional. A razão para tanto seria conservar os recursos internos (e, portanto, não 

captados junto ao mercado) para financiar aqueles projetos com elevados custos decorrentes 

da dificuldade ou impossibilidade de divulgação de informações para o mercado104. 

Pelo exposto, é possível, agora, concluir que as razões econômicas para a utilização 

destas estruturas de financiamento se relacionam, a um, com o ativo a ser financiado (custos 

de agency) e, a dois, com a organização patrocinadora e a natureza da project company 

(custos de oportunidade de subinvestimento). Existe, além disso, uma terceira razão, que, 

apoiada na conexão entre as duas primeiras esferas, diz respeito à gestão de risco105. Por fim, 

impactos referentes aos custos informacionais e de sinalização também desempenham papel 

importante nos motores subjacentes ao project finance, de forma que o racional econômico 

aqui discutido é, certamente, complexo, não podendo ser reduzido a razões superficiais. 

Essa conclusão será importante para que, agora, possamos analisar, de forma mais 

detida, as razões mais tradicionalmente apontadas pela doutrina para a utilização da 

modalidade de financiamento aqui examinadas. 

 

1.4. Principais vantagens da utilização de Project Finance em relação ao Corporate 

Finance 

 

Como já afirmado anteriormente, muito embora não seja possível eleger, a priori, 

uma modalidade de financiamento mais adequada para todo e qualquer caso, a literatura 

costumar apontar, de modo geral, algumas vantagens atribuíveis ao project finance em relação 

ao financiamento corporativo tradicional. 

                                                           
104 Cf. Project financing as a means of preserving financial flexibility, University of Texas Working Paper, 1989, 

citado por FINNERTY, John D. Project financing, cit., p. 20. 
105 Em tom de fechamento, a síntese de B. C. Esty: “Briefly stated, my argument is that, in the right settings, 

project finance allows firms to minimize the net costs associated with market imperfections such as transaction 

costs, asymmetric information, incentive conflicts, financial distress, and taxes. At the same time, it allows firms 

to manage risks more effectively and more efficiently”. Cf. Petrozuata, cit., p. 27. 
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Essas vantagens se relacionam (i) à natureza nonrecourse ou limited recourse da 

dívida; (ii) às particularidades de tratamento contábil; (iii) à aptidão de seus mecanismos 

contratuais para segregação e compartilhamento de riscos; (iv) à limitação de garantias; e, 

genericamente, (v) a outras vantagens. Vejamos. 

 

1.4.1. Nonrecourse e limited recourse 

 

Ao longo do presente trabalho as características nonrecourse ou limited recourse das 

estruturas de project finance já foram mencionadas diversas vezes, tendo sido, assim, 

brevemente introduzidas como traço marcante e distintivo dessa modalidade de 

financiamento. 

Em um project finance puro, nos termos como originalmente concebido, a análise de 

crédito realizada pelos investidores somente levará em consideração aspectos relacionados ao 

projeto financiado e à project company, não incluindo, portanto, os patrocinadores. 

Desse modo, a estipulação, por exemplo, do retorno adequado a ser exigido pelos 

aportes de capital deverá ser realizada exclusivamente com base na capacidade técnica, 

operacional e econômico-financeira do projeto em gerar fluxos de caixa suficientemente 

volumosos para a remuneração dos interessados106. Essa análise, que de fato é extremamente 

detida e minuciosa, deverá examinar os mais variados riscos que geralmente se relacionam 

com o desenvolvimento de projetos complexos, como será explorado mais detalhadamente em 

momento oportuno. 

Pelo fato de que os investidores não têm qualquer direito sobre os ativos gerais dos 

patrocinadores, mas, apenas e tão somente, sobre os fluxos de caixa a serem gerados pelo 

projeto e os ativos gerais da project company, essa modalidade pura de project finance é 

denominada nonrecourse, indicando, como a tradução da expressão sugere, não haver 

qualquer possibilidade de se recorrer aos primeiros para buscar a satisfação de obrigações 

contraídas pela última. 

Frise-se, desde já, que a estrutura contratual desses programas de financiamento é 

que será responsável por delinear cada aspecto da operação, dentre os quais vale destacar a 

adequada compartimentalização de riscos e direitos aos fluxos de caixa. Daí, portanto, a 

importância da análise desses esquemas sob uma perspectiva contratual. 

                                                           
106 Cf. HOFFMAN, Scott L. The law and business, cit., p. 6. 
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O modelo puro, muito embora relacionado com a versão originalmente concebida, 

não é predominante na prática, por diversas razões, bastando dizer, para o momento, que o 

elenco de garantias exigidas dos patrocinadores será tão maior quanto maior forem as 

incertezas que recaírem (i) sobre o volume de fluxo de caixa a ser gerado; (ii) sobre a 

previsibilidade e possibilidade de mitigação dos riscos incidentes sobre o projeto; e (iii) sobre 

a estabilidade e segurança do ambiente político-institucional, incluindo, à evidência, questões 

relativas, por exemplo, ao adequado enforcement dos contratos no local de desenvolvimento 

do empreendimento107. 

Na maioria dos casos, portanto, existirão, em algum nível, obrigações e garantias por 

parte dos patrocinadores, de modo que se convencionou denominar essa subespécie de limited 

recourse, haja vista o fato de que os investidores poderão recorrer, em determinada medida – 

que não será, todavia, absoluta, mas, antes, limitada –, ao patrimônio dos patrocinadores para 

a garantia do capital aportado. 

A exata medida dessas obrigações e garantias deverá ser determinada no caso a caso, 

mediante a análise crítica, por parte dos investidores, das características do projeto financiado. 

A imensa variedade de mecanismos existentes para instrumentalizar a participação e garantia 

dos patrocinadores não permite que sejam, todos eles, descritos. No entanto, o tema será 

discutido de forma mais aprofundada quando analisada a estrutura contratual do project 

finance. 

É importante mencionar que não é rara a estruturação de programas de financiamento 

com níveis de responsabilidade diferentes para cada fase do desenvolvimento do projeto. 

Assim sendo, caso os investidores entendam que, por exemplo, a tecnologia utilizada durante 

a fase de construção oferece riscos adicionais, merecedores de cobertura por parte dos 

patrocinadores, poderão exigir destes a possibilidade de recurso a seu patrimônio em casos de 

inadimplemento. Após o transcurso do período considerado como mais arriscado, caso o 

projeto satisfaça testes mínimos de exigência, os investidores poderão liberar os 

patrocinadores das garantias anteriormente oferecidas108. 

                                                           
107 De forma semelhante, G. L. Rabitti pontua que o grau de pureza do project finance será tão maior quanto 

menor for “la facoltà per i finanziatori di fare ricorso agli sponsors stessi”. Cf. Project finance e collegamento, 

cit., p. 231. 
108 Cf. HOFFMAN, Scott L. The law and business, cit., p. 12. Essa ideia é exemplificada de forma bastante 

elucidativa por F. Fabozzi e C. de Nahlik: “In some instances, the lenders may be satisfied to rely on revenue 

produced by unconditional take-or-pay contracts from users of the product or services to be provided by the 

project to repay debt. In other instances, the condition of the market for the product or service may be such that 

sufficient revenues are assured after completion of construction and start-up so that lenders may rely on such 

revenues for repayment of their debts”. Cf. Project financing, 8ª ed., London: Euromoney Books, 2012, p. 5. 



51 

 

Por fim, chamamos atenção para o fato de que, assim como no exterior, também no 

Brasil a modalidade limited recourse é a mais tradicional em operações de project finance, 

como apontam C. A. Bonomi e O. Malvessi109. 

 

1.4.2. Tratamento contábil off-balance sheet110 

 

A primeira consideração a ser feita é no sentido de que essa característica dos 

programas de project finance, anteriormente mencionada como uma vantagem, perdeu e vem 

perdendo, nos dias atuais, muito de sua importância. 

A segregação legal, econômica e contábil da operação do projeto em uma project 

company possibilitaria, a priori, a omissão de lançamentos referentes às dívidas contraídas 

pela primeira nos demonstrativos contábeis do patrocinador, sinalizando uma situação menos 

alavancada e mais positiva deste último para os investidores e para o mercado em geral. 

Segundo E. Salomão Neto, por essa razão, as obrigações financeiras contraídas para o 

desenvolvimento e operação do projeto não mais seriam consideradas como ônus existente, 

acarretando a criação de risco adicional e necessidade de maior taxa de remuneração dos 

credores111. 

No entanto, uma série de mitigações, a esse respeito, deve ser apresentada. A 

primeira delas diz respeito ao fato de que o risco incidente sobre o patrocinador não 

desaparece em virtude do simples fato de determinada operação econômica não estar 

consolidada em suas demonstrações contábeis.  

As normas contábeis ao redor do mundo têm, nos últimos anos, estabelecido 

previsões cada vez mais rigorosas com relação ao disclosure de informações em notas 

explicativas e à consolidação de informações de subsidiárias nos demonstrativos da 

controladora112. 

Além disso, em um mercado eficiente, no qual investidores e agências de rating 

analisam, de forma acurada e precisa, todas as informações disponíveis para a tomada de 

                                                           
109 Cf. Project finance, cit., p. 52. 
110 A expressão “tratamento contábil off-balance sheet” deve ser compreendida com temperamentos. Com ela, 

não se quer dizer que o passivo consistente nas obrigações financeiras provenientes da estruturação de um 

project finance não deva ser apropriadamente evidenciado nas demonstrações de nenhuma organização. Na 

verdade, essa era a realidade, ao menos originalmente, apenas para os patrocinadores, de modo que as 

disposições contábeis permaneciam amplamente aplicáveis ao nível da project company. Cf. FABOZZI, Frank; 

DE NAHLIK, Carmel. Project financing, cit., p. 5. 
111 Cf. Direito bancário, cit., p. 348. 
112 Nesse sentido, cf. FABOZZI, Frank; DE NAHLIK, Carmel. Project financing, cit., p. 5. 
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decisão, os benefícios da ausência de consolidação contábil parecem se revelar menos 

ostensivos.  

De todo modo, como bem apontam F. Fabozzi e C. de Nahlik, ainda que tomada a 

característica do tratamento off-balance sheet na forma como originariamente concebida, não 

se cogita dessa peculiaridade com o objetivo de omitir informações, ofuscar prejuízos ou 

induzir em erro os credores, as agências de rating, os reguladores e demais stakeholders. Pelo 

contrário, a ideia é que, segregando as atividades e, por conseguinte, o risco de crédito 

referente às obrigações do projeto, os credores possam realizar uma análise de crédito 

transparente e mais efetiva113. 

Em síntese, o tratamento contábil destinado, hoje, aos financiamentos do projeto e 

aos fluxos de caixa dele decorrentes é determinado muito mais em função de sua substância 

econômica (aspecto material) do que estritamente em função de critérios formais114. 

 

1.4.3. Diversificação e compartilhamento de riscos 

 

Já mencionamos anteriormente que o financiamento de um projeto por meio de um 

project finance possibilita a diversificação e a compartimentalização de riscos entre os vários 

participantes do programa. 

Essa diversificação de riscos é extremamente benéfica, haja vista que cada um dos 

stakeholders, ao suportar efetivamente determinado risco, estará interessado no sucesso do 

empreendimento, porquanto tal sucesso é que irá proporcionar, de fato, seu retorno esperado. 

O compartilhamento de riscos não se limita à constituição de uma joint venture entre 

diversos patrocinadores, cada qual responsável, regra geral, em virtude da natureza 

nonrecourse ou limited recourse, somente pela parcela de capital próprio aportada. 

Isso porque, no intuito de minimizar os custos de agency relacionados com o 

comportamento oportunista ex post, os patrocinadores podem optar por incluir, como 

verdadeiros sócios do empreendimento, outras partes relacionadas. Menciona-se, por 

exemplo, (i) a inclusão de empreiteiras, responsáveis, portanto, por variados riscos 

relacionados à fase de construção, (ii) a de fornecedores de matéria-prima de extrema 

                                                           
113 Cf. Project financing, cit., p. 5. 
114 Cf. FINNERTY, John D. Project financing, cit., p. 28. Na mesma linha, S. L. Hoffman afirma que “The risk 

of debt repayment to a company’s potential lenders and investors is not diminished simply because it is not 

reported on a balance sheet. These entities, along with credit rating agencies, are particularly adept at analyzing 

financial information, whether reported in a footnote or otherwise”. Cf. The law and business, cit., p. 14. Essa é 

também a posição de E. R. Yescombe. Cf. Principles, cit., p. 25. 
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importância; e (iii) a de agentes econômicos denominados offtakers, isto é, aqueles 

responsáveis pela aquisição do produto final115. 

O aspecto da diversificação de riscos deve ser entendido levando-se em consideração 

a segregação legal, econômica e contábil da operação do projeto em uma project company. 

Em virtude desse procedimento e da limitação de garantias existente em um programa 

tradicional de project finance, é possível afirmar que, por meio de sua estruturação, aos 

patrocinadores é permitida uma maior diversificação de investimentos sem que os riscos 

incidentes sobre um projeto possam, em virtude do fenômeno de contágio, afetar outros 

projetos que, por vezes, em nada se relacionam uns com os outros. 

Além disso, como já mencionado anteriormente, a utilização dessa modalidade de 

financiamento pode minimizar os riscos relacionados à expropriação, direta ou indireta, por 

governos locais, quando incluídas, no sindicato de financiadores, instituições multilaterais de 

crédito como o IFC. Relembre-se, oportunamente, que essas instituições somente aportam 

recursos em project companies. 

É importante levar em consideração, como examinado mais adiante, a existência de 

custos associados ao compartilhamento de riscos. Esses custos estão relacionados, 

majoritariamente, com a natureza contratual complexa dos esquemas de project finance. 

Como já visto, são os instrumentos contratuais os responsáveis por prever, conforme 

acordado, qual participante será responsável por cada estrato do risco incidente sobre o 

desenvolvimento e a operação do projeto financiado. 

Por outro lado, se é verdade que as complexas negociações levadas a cabo para 

implementar uma adequada compartimentalização dos riscos incidentes sobre o projeto, 

carregam, invariavelmente, um custo associado, também é verdade que essa característica 

permite a utilização de índices de endividamento (debt-to-equity ou passivo-patrimônio 

líquido) que, de outra sorte, não seria possível, franqueando aos patrocinadores uma maior 

taxa de retorno em seus investimentos116. 

 

1.4.4. Limitação de garantias 

 

                                                           
115 Cf. YESCOMBE, Edward R. Principles, cit., p. 23. 
116 Cf. GATTI, Stefano. Project finance in theory and practice: designing, structuring and financing private and 

public projects, 2ª ed., Waltham: Elsevier, 2013, p. 3. 
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O grau de vantagem desempenhado pela característica de limitação de garantias de 

determinada estrutura de project finance está diretamente relacionado à natureza e extensão 

da responsabilidade dos patrocinadores pelas obrigações da project company. 

Como visto, em um esquema tradicional nonrecourse, somente os ativos do veículo 

independente é que são chamados a responder pelas obrigações contraídas ao nível da 

operação do projeto. Isso significa que somente o patrimônio da project company, incluindo-

se, à evidência, os fluxos de caixa decorrentes da operação do empreendimento, poderá ser 

constrangido pelos credores, de modo que as organizações parentes não poderão ser 

responsabilizadas em virtude de compromissos daquela. Nessa modalidade, é claro o 

benefício da limitação de garantias, uma vez que a ausência de exposição do acervo 

patrimonial dos patrocinadores, inexistente nos financiamentos diretos, é extremamente 

benéfica. 

No entanto, pelas razões já apontadas acima, a grande maioria dos programas de 

project finance prevê, em alguma medida, o concurso dos patrocinadores no estabelecimento 

de garantias aos credores, de forma a se enquadrar na modalidade limited recourse. 

Quanto maiores forem as exigências dos financiadores no sentido de que as 

organizações parentes ofereçam garantias, reais ou fidejussórias, além daquela consistente em 

seu aporte de capital próprio (equity) na project company, menor a relevância da vantagem 

aqui discutida, aproximando-se o project finance, pelo menos sob essa perspectiva, de um 

financiamento tradicional, em que a totalidade do patrimônio da organização responde pelas 

obrigações assumidas para o desenvolvimento e operação do projeto. 

É extremamente importante compreender que, muito embora as relações 

empresariais, de cunho naturalmente privado, estejam sujeitas, principalmente, à disciplina do 

direito comercial, historicamente mais afeita à liberdade dos agentes econômicos, que 

engloba, inclusive, a liberdade de contratar e de estipular o conteúdo contratual, verdadeiros 

desdobramentos da autonomia privada, essa liberdade não é irrestrita, mas, antes, limitada117. 

Nessa linha, o exercício da autonomia privada deve obedecer aos limites normativos 

cogentes, gradativamente estabelecidos segundo um movimento de maior intervenção estatal 

nas relações privadas, caracterizador de um dirigismo econômico que, no plano jurídico, 

implicou na mitigação de corolários anteriormente tidos como absolutos no quadrante do 

direito privado. Portanto, até mesmo no seio das relações mercantis existe, hoje, uma 

                                                           
117 Cf. FORGIONI, Paula Andrea. Contratos empresariais, cit., p. 115. 
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dinâmica de repressão de abusos orientada à observância aos preceitos estabelecidos, por 

exemplo, pela cláusula-geral da boa-fé objetiva e pela função social dos contratos. 

Complementarmente, com as relações interempresariais, categoria na qual se 

enquadram os principais arranjos contratuais celebrados em um programa de project finance, 

convivem relações jurídicas de cunho, por exemplo, trabalhista e consumerista, sujeitas a um 

racional essencialmente diverso daquele que impera nas relações interempresariais.  

Por essas razões, a inexistência ou limitação de responsabilidade dos patrocinadores 

devem ser compreendidas de forma apriorística, a título, verdadeiramente, de regra geral, de 

modo que referidas características serão substancialmente mitigadas quando sobre 

determinada relação jurídica, encerrada no bojo de um esquema de project finance, incidirem 

normas de direito do trabalho ou do consumidor, por exemplo. 

Para ilustrar a consideração acima exposta, cogite-se a respeito das hipóteses de 

responsabilização solidária e desconsideração da personalidade jurídica no Decreto-Lei nº 

5.452/1939 (Consolidação das Leis do Trabalho – CLT) e na Lei nº 8.078/1990 (Código de 

Defesa do Consumidor – CDC), respectivamente. O parágrafo 2º do artigo 2º da CLT estipula 

que: 

 

§2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, 

personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de 

outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade 

econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente 

responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas. 

 

Assim sendo, existe um limite normativamente imposto à pretensão de limitação de 

responsabilidade das organizações patrocinadoras: nas relações jurídicas que envolvam 

direitos de natureza trabalhista, é possível a responsabilização dos patrocinadores em 

decorrência de obrigações contraídas pela project company. 

Em sentido semelhante, o artigo 28 do CDC assim prescreve: 

 

Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, 

em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração 

da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A 

desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de 

insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má 

administração. 

 

Os temas da responsabilização solidária e da desconsideração da personalidade 

jurídica são relevantes para a discussão dos esquemas de project finance sob a perspectiva 
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legal, haja vista a característica de limitação de responsabilidade dos patrocinadores ser um 

dos principais aspectos dessa modalidade de financiamento118. No entanto, dada a abordagem 

específica do presente estudo, sobre eles não iremos discorrer em profundidade.  

 

1.4.5. Outras vantagens 

 

Nos tópicos acima foram apresentadas as principais vantagens usualmente elencadas 

pela literatura para a utilização do project finance, se comparado com os financiamentos 

tradicionais ou diretos. Além delas, algumas outras vantagens são também mencionadas, as 

quais se relacionam, em maior ou menor medida, com as já apresentadas. 

Não é raro a menção ao fato de que a estruturação de um project finance franqueia 

aos patrocinadores a possibilidade de assumir novos compromissos financeiros sem incidir 

em desrespeito aos limites impostos por covenants existentes em arranjos contratuais 

anteriores, como índices de cobertura de dívida, níveis máximos de endividamento e restrição 

à contração de novas dívidas.  

Isso porque, como visto quando discutida a característica do tratamento off-balance 

sheet, regra geral as obrigações da project company não são consolidadas nos demonstrativos 

contábeis dos patrocinadores, porquanto segregadas em veículo independente. Por outro lado, 

é bastante comum, especialmente em operações econômicas complexas, a previsão de 

covenants que compreendam não somente o nível operacional do patrocinador mas, também, 

de eventuais project companies nas quais haja aporte de capital por parte do primeiro119. 

Outra característica comumente apresentada diz respeito à possibilidade de que os 

patrocinadores negociem melhores termos e condições de financiamento caso estruturem o 

projeto por meio de um project finance, ao invés de um financiamento tradicional. Por vezes, 

a análise de crédito realizada exclusivamente em relação à capacidade econômica, financeira e 

técnico-operacional do projeto e da project company será mais favorável do que a análise de 

                                                           
118 Como orientação geral, vale a ressalva de que a superação da personalidade jurídica sem a necessária análise 

crítica e rigorosa de seus pressupostos autorizativos incrementa o custo legal relativo ao desenvolvimento do 

projeto. Nesta linha, veja-se a opinião de L. F. X. Borges: “Entretanto, identificado que esse risco legal existe, o 

trabalho de análise de crédito não pode mais deixar de levá-lo em consideração, especialmente nas operações que 

adotem a modalidade de project finance, engenharia financeira que tem como um dos seus pressupostos a 

inexistência ou o limite de risco dos patrocinadores para estruturar operações arriscadas demais para somente 

uma das partes. A confirmação de um entendimento amplo da teoria da desconsideração inviabilizaria ou 

dificultaria enormemente os investimentos em infra-estrutura ou projetos que envolvam recursos naturais”. Cf. A 

teoria da desconsideração da personalidade jurídica e sua aplicação em análise de crédito, Revista do BNDES, v. 

7, nº 14, 2000, p. 348. 
119 Cf. HOFFMAN, Scott L. The law and business, cit., p. 16; FIGHT, Andrew. Introduction, cit., p. 5 e 

SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito bancário, cit., p. 348. 
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crédito realizada com relação ao patrocinador120. Segundo E. R. Yescombe, além de minorar a 

possibilidade de rebaixamento de rating de crédito da organização, a estruturação de um 

project finance junto a um comprador de longo prazo do produto final decorrente da operação 

do empreendimento (offtaker) cuja reputação creditícia é ilibada pode reduzir o custo do 

capital de terceiros121. 

Por fim, a segregação do desenvolvimento e operação do projeto em um veículo 

especializado geralmente é apontada como apta a possibilitar a maximização dos benefícios 

fiscais, uma vez que toda a estrutura é construída sob medida para o caso em concreto, desde 

a escolha do tipo societário à organização dos arranjos contratuais, permitindo a redução de 

custos tributários. Além disso, referida segregação também permite atingir maior eficiência 

gerencial e administrativa, uma vez que o corpo gestor é escolhido especificamente para o 

projeto financiado, sendo possível, inclusive, fazer depender a remuneração dos membros do 

desempenho do empreendimento122. 

 

1.5. Principais desvantagens da utilização de Project Finance em relação ao Corporate 

Finance 

 

Em contraposição às vantagens acima apresentadas, figuram alguns pontos 

negativos, por assim dizer, inerentes ao financiamento com foco no projeto. Usualmente, tais 

desvantagens vinculam-se aos maiores custos de transação verificados nestes últimos e, aqui, 

vêm organizadas em matéria de (i) complexidade do procedimento de alocação de riscos; (ii) 

limitação de garantias e custo do capital de terceiros, sob a perspectiva dos credores; (iii) 

elevada supervisão dos credores; e, de forma mais ampla, (iv) outras desvantagens. 

                                                           
120 Cf. HOFFMAN, Scott L. The law and business, cit., pp. 16-17. 
121 Cf. Principles, cit., p. 24. Essa mesma opinião é expressada por S. L. Hoffman, ao advogar que “this benefit 

is achieved through a lower cost of borrowing, based on the higher credit rating of the output purchaser”, 

advertindo, contudo, que isto somente será válido “where the output purchaser enjoys a higher rating than the 

project sponsor”. Cf. The law and business, cit., p. 18. 

A afirmação é, de fato, demonstrada empiricamente por V. Bonetti, S. Caselli e S. Gatti. Os autores, por meio de 

estudo de caso do projeto Quezon Power Ltd Co, testaram a hipótese de que um aumento no risco de default do 

adquirente offtaker implicaria em um aumento no custo do capital de terceiros da SPE (verificado por meio de 

um aumento no spread de seus títulos de dívida). Assim, apontam eles que os resultados indicam que o “spread 

of the Quezon Bond and the counterparty risk are positively correlated when counterparty risk is represented by 

the daily volatility of the shares issued by the offtaker”. A conclusão é cara à nossa hipótese de pesquisa, 

porquanto assim sublinhe: “Contract engineering carried out in the initial phases of a given project is highly 

critical for determining the economic convenience of the project itself and its sources of financing”. Sobre o 

tema, voltaremos adiante, para discutir a importância do programa contratual em qualquer project finance, bem 

como de sua correta interpretação. Cf. Offtaking agreements and how they impact the cost of funding for project 

finance deals: a clinical case study of the Quezon Power Ltd Co, Review of Financial Economics, v. 19, 2010, p. 

70-71. 
122 Cf. SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito bancário, cit., p. 347. 
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1.5.1. Complexidade da alocação de riscos e custos relacionados 

 

A principal desvantagem da estruturação de um programa de project finance 

relaciona-se exatamente com a natureza das operações econômicas usualmente financiadas 

por essa modalidade. Tratando-se de empreendimentos geralmente amplos e complexos, 

envolvendo um grande número de partes relacionadas, verifica-se um custo associado à 

correta segregação e distribuição dos variados riscos incidentes sobre o desenvolvimento e a 

operação do projeto entre os participantes. 

Essa compartimentalização, como visto anteriormente, é possibilitada somente em 

virtude da existência de um extenso emaranhado de relações contratuais que busca alinhavar, 

o mais exaustivamente possível, os termos e condições da operação. Desse modo, os 

participantes de um project finance se deparam com a existência de custos de transação 

elevados, relacionados à negociação e estruturação dos contratos, que devem refletir uma 

distribuição de riscos e retornos economicamente racional e eficiente ao longo de toda a vida 

do programa123. 

Nessa linha, o dispêndio de tempo e recursos para a estruturação de um project 

finance tende a ser notadamente superior do que aquele necessário para a implementação de 

um financiamento tradicional124. Conforme menciona E. Salomão Neto, a complexidade 

documental e as dificuldades de negociação geralmente implicam em prazos superiores a um 

ano ou mais para a definição inicial dos termos e condições da operação125. 

Por conseguinte, na linha do já exposto, somente quando a redução total dos custos 

de peso morto relacionados ao projeto for capaz de superar os custos de transação 

incrementais, decorrentes, inclusive, da complexidade da estruturação de um project finance, 

é que fará sentido sua utilização. Conforme pontua S. Gatti, de acordo com as poucas 

pesquisas empíricas que se propuseram a investigar essa temática, referidos custos de 

transação incrementais podem representar entre 5% a 10% do valor total do investimento126. 

Vale mencionar o fato de que referidos custos de transação incrementais são, como 

se verá em maiores detalhes adiante, especialmente relevantes no contexto dos países em 

desenvolvimento. Nesses países, a complexidade da alocação de riscos, riscos estes que, por 

natureza, são ali mais copiosos e variados, bem como a consequente estrutura de 

                                                           
123 Cf. HOFFMAN, Scott L. The law and business, cit., p. 18. 
124 Cf. FINNERTY, John D. Project financing, cit., pp. 29-30. 
125 Cf. Direito bancário, cit., p. 348. 
126 Cf. Project finance, cit., p. 2. 
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compensação financeira pela assunção dos mesmos pode, em muitos casos, até mesmo 

inviabilizar o desenvolvimento do projeto, não sendo rara a participação de organismos 

multilaterais de crédito e instituições de fomento, com a finalidade de reduzir o custo total do 

investimento e oferecer maior credibilidade. 

 

1.5.2. Perspectiva dos credores: limitação de garantias e custo do capital de terceiros 

 

Sob a perspectiva dos credores, a limitada extensão de responsabilidade dos 

patrocinadores pelas obrigações assumidas pela project company, bem como a restrição da 

análise de crédito exclusivamente em virtude dos ativos e da capacidade econômica e técnico-

operacional do projeto para gerar fluxos de caixa pode, em alguns casos, implicar em maiores 

taxas de retorno exigidas, haja vista o maior risco assumido por aqueles nos programas de 

project finance. 

Segundo J. D. Finnerty, as obrigações de oferecer suporte financeiro à project 

company em determinadas situações, por parte dos patrocinadores, são de caráter 

eminentemente contratual, de modo que o recurso ao patrimônio destes, pelos financiadores, 

não consiste em um direito previsto ex lege, por assim dizer. Desse modo, segundo referido 

autor, é natural que os credores temam que as previsões contratuais, em algum momento, 

sejam insatisfatórias no sentido de garantir o pagamento ininterrupto da dívida, em virtude da 

ocorrência de eventos inesperados, por exemplo. Como resultado, geralmente exigem um 

prêmio de risco que varia, na média, de 50 a 100 pontos-base, a depender da estrutura 

contratual de garantias127.  

Como várias das vantagens e desvantagens apresentadas, a ideia acima introduzida 

não pode ser tomada como absoluta. Isso porque o estabelecimento de taxas de remuneração 

do capital apropriadas está sujeito a inúmeros fatores, variáveis casuisticamente, de forma que 

qualquer pretensão exaustiva será, invariavelmente, incompleta128. 

De todo modo, é importante ter em mente o fato de que, se, pela perspectiva dos 

patrocinadores, a noção de limitação de responsabilidade em virtude da natureza nonrecourse 

ou limited recourse de um project finance é extremamente benéfica, pelo simples fato de que 

sua exposição estará, regra geral, restrita ao volume de capital próprio (equity) aportado na 

project company, essa vantagem é confrontada, ao menos parcialmente, pela correspondente 

desvantagem relativa às maiores taxas de juros exigidas pelos credores. 

                                                           
127 Cf. Project financing, cit., p. 29. 
128 Cf. HOFFMAN, Scott L. The law and business, cit., p. 19. 
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A extensão dessa desvantagem será medida em virtude do grau de vinculação, em 

termos de garantias oferecidas, dos patrocinadores. Isso quer dizer que, quanto mais a 

estrutura de garantias de um determinado programa se aproximar de um financiamento 

tradicional, ou seja, quanto mais se abandonar a modalidade pura nonrecourse, mais 

protegidos estarão os credores, pelo fato de poderem recorrer, em maior escala, ao patrimônio 

dos patrocinadores para demandar o cumprimento das obrigações contraídas pela project 

company. Por consequência, menor deverá ser o prêmio de risco exigido por esses, reduzindo-

se, assim, o custo do capital de terceiros. 

Similarmente, a análise de crédito restrita ao projeto e à project company pode ou 

não ser mais benéfica, em termos de estrutura de risco e retorno exigido pelos credores, do 

que aquela realizada de modo tradicional, compreendendo todo o patrimônio e histórico de 

crédito dos patrocinadores129. Por essas razões é que se afirmou anteriormente o caráter 

relativo da desvantagem aqui discutida. 

 

1.5.3. Supervisão e “intromissão” dos credores 

 

O grau de supervisão exercida pelos credores em um programa de project finance é 

substancialmente superior àquele verificado em financiamentos tradicionais.  

Essa característica diz respeito à própria natureza daqueles programas e, assim como 

outros aspectos desvantajosos já discutidos, sua intensidade varia casuisticamente, 

correlacionando-se de forma negativa, pelo menos em tese, com a estrutura de garantias 

oferecidas pelos patrocinadores. Nesse sentido, quanto maior a possibilidade de recurso, pelos 

credores, ao patrimônio daqueles, menor a exigência de fiscalização e supervisão dos variados 

aspectos relacionados ao desenvolvimento e operação do projeto. 

A supervisão e “intromissão” aqui discutidas podem efetivar-se de variadas 

maneiras. Nessa linha, podemos mencionar instrumentos contratualmente restritivos, como a 

previsão de obrigatoriedade de manutenção, pela project company, de índices mínimos de 

cobertura da dívida e outros covenants relacionados, por exemplo, a proibições de 

transferência de titularidade dos ativos do projeto130. 

Por fim, aliada aos instrumentos acima apontados, é bastante frequente a exigência 

de que a project company apresente, periodicamente, inúmeros relatórios que forneçam 

                                                           
129 Nas palavras de F. Fabozzi e C. de Nahlik: “a project financing may enjoy better credit terms and interest 

costs in situations in which a sponsor’s credit is weak”. Cf. Project financing, cit., p. 7. 
130 Cf. HOFFMAN, Scott L. The law and business, cit., p. 19. Sobre esse ponto voltaremos adiante, ao tratar do 

contrato de crédito. 



61 

 

informações adequadas aos credores a respeito dos mais distintos aspectos relativos ao projeto 

financiado, tais como informações operacionais, técnicas, financeiras e relacionadas a eventos 

de força maior. 

 

1.5.4. Outras desvantagens 

 

De forma complementar, a literatura costuma apontar, sem que haja muita 

homogeneidade, algumas outras características relativas aos programas de project finance que 

configuram, em tese, desvantagens dessa modalidade de financiamento. 

Em virtude também da limitada possibilidade de recurso ao patrimônio dos 

patrocinadores, menciona-se que, geralmente, os custos despendidos com a contratação de 

seguros, em um project finance, costumam superar aqueles realizados em financiamentos 

tradicionais. Esses custos mais elevados reduzem o valor total do investimento, haja vista que 

uma maior parcela do fluxo de caixa terá de ser comprometida para a finalidade securitária, 

fato este que poderá, por consequência, elevar as taxas de retorno exigidas pelos credores, 

como aponta A. Fight131. 

Em sentido contrário às ideias anteriormente apresentadas sobre os conflitos de 

agency e a possibilidade da redução dos custos a eles relacionados pela implementação de um 

project finance, S. L. Hoffman argumenta que, em decorrência da limitada extensão de sua 

responsabilidade pelas obrigações contraídas pela project company, a qual, em um programa 

nonrecourse, será adstrita ao aporte de capital próprio (equity), os patrocinadores podem estar 

mais dispostos a assumir riscos que, de outra sorte, não assumiriam, criando-se, assim, uma 

situação de risco moral (moral hazard)132133. No entanto, como já exposto anteriormente, 

existe uma série de mecanismos por meio dos quais os credores supervisionam e restringem a 

discricionariedade dos gestores da project company e, em última instância, dos 

patrocinadores. 

                                                           
131 Cf. Introduction, cit., p. 7. 
132 Cf. The international law and business, cit., p. 20. 
133 A expressão moral hazard pode ser descrita, de maneira simples, como a “falta de incentivo para precaver-

se”. Em raciocínio geral, quanto maior for a cobertura (“seguro”) incidente sobre determinada conduta, menor o 

incentivo para que as pessoas tomem o devido cuidado. Cf. VARIAN, Hal Ronald. Intermediate 

microeconomics: a modern approach, 8a ed., New York: W. W. Norton & Company, 2010, p. 724. No âmbito 

dos negócios mercantis, o moral hazard pode ser apreendido pela compreensão de que, em alguns casos, o 

surgimento do vínculo contratual pode estabelecer incentivos para a modificação ex post de comportamento de 

uma das partes, em detrimento da outra. Trata-se, assim, do “oportunismo pós-contratual”, na feliz expressão de 

P. A. Forgioni. Cf. Contratos empresariais, cit., p. 166. 
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Pelo exposto, é necessário inferir que, para a tomada de decisão relativa ao 

financiamento de um projeto pela modalidade tradicional ou pela estruturação de um project 

finance, uma ampla gama de fatores deve ser levada em consideração.  

Assim, elementos referentes à racionalidade econômica e financeira para o emprego 

da modalidade aqui estudada, bem como uma minuciosa análise que leve em conta as 

vantagens e desvantagens que se apresentem no caso específico deverão ser adequadamente 

equacionados, para que se torne possível precisar a exata medida em que a utilização de um 

project finance aumenta o valor total do projeto. 
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2. CONTRATOS COLIGADOS 

 

Como já antecipado no capítulo anterior, a estruturação de um project finance será 

realizada, em qualquer caso, por meio de um complexo programa contratual, no qual os 

negócios jurídicos individualmente tomados mantêm, entre si, um vínculo funcional, que, 

entendemos, qualifica-se como sinal de verdadeira coligação.  

Essa afirmação traz consigo importantes consequências jurídicas. Para que se 

compreenda, de forma adequada, quais são e qual a extensão destas consequências, será 

necessário, inicialmente, introduzir determinadas premissas a respeito dos contratos 

coligados. É, portanto, o que se passa a fazer. 

 

2.1. Noções iniciais a respeito da teoria dos contratos coligados 

 

É bastante comum que se verifique, na dogmática jurídica contemporânea, discursos 

a respeito de supostas transformações pelas quais teria passado, de modo geral, o Direito, 

mais especificamente o ramo do direito civil e, nesta seara, a teoria geral das obrigações e dos 

contratos. Assim, se faz menção, por exemplo, a uma necessária “constitucionalização” do 

direito privado134. 

Admitindo-se a premissa de que a Constituição é, de fato, norma hierarquicamente 

superior às demais, concretizando valores, provendo unidade, coerência e sistematicidade ao 

ordenamento jurídico, seria, então, necessário reconhecer que referido diploma impõe, de 

forma inafastável, determinados critérios interpretativos, os quais deveriam, obrigatoriamente, 

ser observados pelo exegeta. 

Essa renovação fundamental do direito privado se apoiaria, desse modo, em variadas 

razões, tais como (i) a suposta desconsideração, por este, do contexto fático; (ii) a indevida 

abstenção axiológica entendida como própria deste ramo jurídico; e (iii) a limitação aos 

modelos formais que, não raro, perpetuavam “injustiças”135. 

Contudo, a leitura se mostra, de certo modo, extremista e equivocada. A perigosa 

confusão em se transpor, de forma despreocupada, princípios constitucionais para o campo do 

direito privado pode ser evitada, parece-nos, mediante ferramental mais adequado. 

                                                           
134 Veja-se, por todos, PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil. introdução ao direito civil constitucional, 

trad. M. C. de Cicco, Rio de Janeiro: Renovar, 1999. 
135 Cf. RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Estatuto epistemológico do Direito Civil contemporâneo na 

tradição de civil law em face do neoconstitucionalismo e dos princípios, O Direito, nº 143, II, 2011, p. 46. 
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Nessa linha, como aduz O. L. Rodrigues Junior, é necessário ter em mente o fato de 

que o fenômeno jurídico pode ser encarado sob duas perspectivas distintas: a interna e a 

externa. A leitura interna, bastante relacionada com a proposta kelseniana e seu entendimento 

a respeito da noção de ciência do Direito, é complementada pela leitura externa, condizente 

com a empreitada de incluir, na análise, referenciais extrínsecos. Desse modo, se afigura 

manifestamente incorreta e superficial, de plano, a afirmação de que o direito privado 

desconsidera ou despreza axiomas, pelo que seria necessário um movimento a pretender o 

exame de seu regramento “segundo a Constituição”136. 

Assim, em nossa opinião, as inegáveis transformações às quais se sujeitou o direito 

privado e, para os fins deste estudo, o direito das obrigações e dos contratos se relacionam, de 

fato, com a conscientização de que, em muitos casos, é a análise externa do fenômeno jurídico 

que propiciará uma adequada consideração de sua realidade. Daí surgem diversas 

possibilidades de investigação que, conforme entendemos, não precisam – ou melhor, não 

devem – ser acriticamente reconduzidas, conforme sua origem, a um fenômeno de 

“constitucionalização” do direito privado. 

Feitas estas observações preliminares, será importante notar que, com relação à 

concepção clássica, tradicional, da teoria contratual, o instituto do contrato encerrava, 

verdadeiramente, as ideias de sujeitos absolutamente racionais, dotados de interesses 

econômicos coerentes, que se aproximavam, de forma livre, para regular referidos 

interesses137. 

Adiante, é justamente no campo do direito das obrigações, de maneira geral, que se 

pode verificar um maior enraizamento dos ideais sustentados pelo movimento jurídico do 

voluntarismo, cujo correspondente, na ciência econômica, é o liberalismo. Assim sendo, o 

objetivo maior – e, talvez, o único – do ordenamento jurídico, nessa respectiva arena, seria 

franquear aos agentes econômicos certo grau de autonomia, liberdade e igualdade para que, 

livres, pudessem contratar e disciplinar seus interesses. Não haveria, portanto, maiores 

preocupações com a contextualização contratual, seja com relação aos aspectos propriamente 

econômicos da operação ou, em última instância, aos aspectos sociais. Para utilizar a 

classificação anteriormente estabelecida, podemos dizer que predominava, assim, a 

visualização do fenômeno jurídico em seu aspecto interno. 

                                                           
136 Cf. Estatuto epistemológico, cit., p. 49. 
137 Cf. DE NARDI, Marcelo. Redes de contratos em perspectiva de interpretação sistêmica, Porto Alegre: Verbo 

Jurídico, 2015, p. 23. No mesmo sentido, mas discutindo a questão pela abordagem da ciência econômica, cf. 

ITURRASPE, Jorge Mosset. Como contratar en una economía de mercado, Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 

1996, p. 102. 
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Essa descontextualização implicava, como bem adverte E. T. Kataoka, no fato de que 

as consequências de determinada obrigação seriam as mesmas, sempre, independentemente 

do contexto em que situada. Desse modo, as previsões normativas referentes às obrigações 

não eram maleáveis, produzindo, à exceção de disposição em sentido contrário estipulada 

pelas partes, efeitos fixos e rígidos138. 

Algumas características usualmente apontadas pela dogmática como próprias do 

fenômeno de “constitucionalização” do direito civil merecem ser apresentadas, relembrando-

se o necessário temperamento no sentido de que, para nós, são, antes, características relativas 

à análise do fenômeno jurídico em seu aspecto externo. 

Uma dessas características diz respeito ao reconhecimento da natureza histórica e 

relativa de todos os institutos jurídicos: ex facto oritur ius (grosso modo, “o direito nasce do 

fato”). Historicidade e relatividade da fenomenologia jurídica são consectários não somente 

da noção de que o fato social deve, necessariamente, anteceder o fato jurídico, mas, para 

além, de que o suporte fático, cujos contornos são redefinidos a todo tempo, altera, por meio 

do processo interpretativo, a semântica das normas jurídicas139. 

Nessa linha, é de se advertir que não há instrumento jurídico cuja validade é 

garantida, de forma absoluta, seja com relação ao aspecto espacial ou temporal. Será preciso 

concluir, então, que os institutos jurídicos são produtos sociais, cuja construção está, 

indeclinavelmente, situada em determinado tempo e lugar140141. 

Outra característica apresentada é a que diz respeito ao privilégio do perfil funcional 

dos institutos. Um dos principais corolários, em matéria de funcionalização do direito 

contratual, consiste na chamada função social do contrato, que condiciona a força jurígena dos 

instrumentos contratuais não somente à autonomia da vontade das partes, mas – e, 

principalmente – à satisfação de finalidades que extrapolam o interesse particular. 

                                                           
138 Cf. A coligação contratual, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 16. 
139 Cf. KATAOKA, Eduardo Takemi. A coligação contratual, cit., p. 43. 
140 Cf. PERLINGIERI, Pietro. Normas constitucionais nas relações privadas, Revista da Faculdade de Direito da 

UERJ, nºs. 6-7, 1998-1999, pp. 63-64. 
141 É oportuno transcrever a magistral lição de E. Roppo, para quem “postular uma “essência” do contrato (e 

encontrá-la, em concreto, no exercício incondicionadamente livre da vontade individual e dos impulsos 

subjectivos das partes) significa destacar, de modo arbitrário, uma fase historicamente condicionada e 

circunscrita da evolução do instituto contratual (admitindo – o que é duvidoso – que também aquela fase tenha 

correspondido perfeitamente à pureza do modelo). Mas isto é ideologia: a verdade é que não existe uma 

“essência” histórica do contrato; existe sim o contrato, na variedade das suas formas históricas e das suas 

concretas transformações”. Cf. O contrato, Coimbra: Almedina, 2009, p. 348.  

O raciocínio de F. K. Comparato, ainda que relacionado a objeto distinto, é perfeitamente aplicável ao instituto 

do contrato: “Não existe, assim, um conceito “puro” e imutável de sociedade anônima, ou mesmo de sociedade 

mercantil, mas definições aproximativas, em cada época histórica. Da mesma forma, a permanente evolução da 

vida humana está sempre a gerar situações jurídicas não explicáveis, totalmente, com os antigos conceitos”. Cf. 

O poder de controle, cit., p. 90. 
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A funcionalização do direito privado, acima apresentada, tem importantes reflexos 

com relação à teoria da coligação contratual, especialmente no tocante ao processo de 

interpretação e qualificação dos negócios jurídicos. 

Se, por um lado, encontra-se superado o paradigma positivista do século XIX com 

relação ao exercício da hermenêutica, cujos principais expoentes podem ser encontrados nas 

dogmáticas da escola exegética francesa e pandectística alemã e segundo o qual a atividade do 

intérprete consistiria, basicamente, no sequenciamento de operações mecânicas e 

automáticas142, próprias da lógica formal, não se tem observado, de maneira uniforme, na 

doutrina jurídica, movimento semelhante com relação ao exercício da qualificação143. 

Nessa linha, é importante ter em mente que permanece enraizada, na doutrina e na 

prática, a noção de que o exercício de qualificação é, ainda nos dias de hoje, uma operação de 

simples verificação de presença ou ausência de determinados e específicos elementos, com a 

consequente subsunção, ou não, do negócio em concreto, sob análise, à espécie abstrata, 

legalmente codificada, fazendo incidir, sobre ele, as normas aplicáveis. Portanto, o exercício 

de qualificação seria estritamente mecânico, de modo que, caso verificada a presença de 

certos elementos essenciais ao tipo (os chamados essentialia), estariam suficientemente 

preenchidos os requisitos para a qualificação do negócio naquele tipo, ensejando a aplicação 

de suas regras próprias. 

Esse juízo subsuntivo, contudo e a exemplo do que ocorreu com relação à 

hermenêutica, não deve ser considerado, também no campo da qualificação, como o único 

processo válido. Certamente, a verificação da existência de determinados elementos 

essenciais pode servir de baliza inicial – e, em muitos casos, até mesmo suficiente –, sem que 

seja, em situações que referenciam operações econômicas complexas, critério suficiente para 

encerrar a análise. A funcionalização do processo de qualificação, ao lado de outras 

considerações importantes, mais adiante exploradas, deverá impor um novo método de 

exame. 

Nesse compasso, note-se que, em seu aspecto mais técnico, a primazia do perfil 

funcional dos institutos significa considerar mais os efeitos desejados e o fim pretendido e 

                                                           
142 O equivalente, na ciência econômica, é encontrado na proposta de interpretação dos contratos sugerida pela 

escola liberal, assim sintetizada por J. M. Iturraspe: “En la interpretación de los contratos, en la averiguación de 

su sentido y alcance, la economía de mercado propone – como una consecuencia de su concepción negocial – el 

respeto ciego y absoluto a lo declarado, a los efectos que se infieren de las palabras del contrato. El acuerdo es 

eso y sólo eso: lo que surge de una lectura exegética […] y se rechazan, así mismo, “las bases” subjetivas y 

objetivas, presupuestas pero no puestas, que no son otras que “los propósitos exteriorizados” o motivos 

determinantes y los fines o resultados apetecidos”. Cf. Como contratar, cit., p. 26. 
143 Cf. KONDER, Carlos Nelson. Contratos conexos: grupos de contratos, redes contratuais e contratos 

coligados, Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 76. 
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menos os elementos estruturalmente típicos. Essa consideração se adequa perfeitamente com 

o chamado método tipológico que, em um juízo de mais e de menos – verdadeira aproximação 

– propõe que, ao se qualificar, sejam levadas em consideração as mais variadas peculiaridades 

do negócio in concreto, bem como o conjunto sistemático de normas do ordenamento jurídico 

para que se possa determinar, com maior precisão, quais serão as normas aplicáveis ao caso. 

Destaque-se que ao método subsuntivo, em matéria de qualificação, sempre 

corresponderam, na tradição clássica, as categorias de contratos típicos e atípicos. Numa 

operação logicamente binária, guiada pelo princípio do terceiro termo excluído – entre o ser e 

o não ser não existe meio-termo, de modo que toda proposição ou é verdadeira ou é falsa, ou é 

isto ou é aquilo – caso verificados os elementos essenciais do tipo (os essentialia, acima 

mencionados), o negócio concreto seria conduzido à categoria típica. Por conseguinte, 

ausentes esses elementos, o negócio seria, invariavelmente, categorizado como atípico.  

A conclusão, que naturalmente causa estranheza, é que todo negócio seria, a 

princípio, completamente típico ou completamente atípico. Essa distorção lógica é corrigida, 

de forma adequada, pelo método tipológico que, acertadamente, obedece não à lógica binária, 

mas, sim, à chamada “lógica difusa” (deviant ou fuzzy logic144), cujos parâmetros são 

estabelecidos em termos de maior ou menor semelhança – a aproximação à qual se fez 

menção em momento anterior.  

Propõe-se, portanto, a complementação, em matéria de qualificação, do método 

subsuntivo, fundado no binômio tipicidade e atipicidade, erigido em um contexto de análise 

individual e atomizada dos negócios e, assim, inapto para dar conta das novas e complexas 

realidades145, pelo método tipológico.  

Ressalte-se, como se verá mais adiante, que o método tipológico não pretende excluir 

ou substituir o método subsuntivo, que, por vezes, se mostrará mais apto a lidar com muitos 

                                                           
144 Em apertada síntese, trata-se de uma forma de lógica multivalorada (many-valued logics) que entende e aceita 

que os valores lógicos das variáveis em análise podem situar-se entre 0 (zero) e 1 (um), binômio próprio da 

lógica binária. S. Haack, explicando que a lógica difusa compartilha do vocabulário da lógica clássica, abrindo 

mão, no entanto, de algumas premissas, afirma que “many-valued logics are deviant; sharing its vocabulary, they 

characteristically lack certain theorems of classical logic, such as the ‘law of the excluded middle’ [princípio do 

terceiro termo excluído] [...]”. Cf. Philosophy of logics, Cambridge: Cambridge University Press, 1978, p. 205. 

E, ainda nesta esteira, parece-nos esclarecedora a analogia apresentada por L. C. Penteado: “Poderíamos aqui, 

emprestando a terminologia cara a Sacco e de Nova, fazer uma interessante distinção. Seria como se tivesse 

havido, nos tempos hodiernos, uma mudança radical de perspectiva entre o fenótipo (aparência externa, 

identificada aqui como o negócio jurídico) e genótipo (elementos imanentes de determinação, identificados aqui 

como a operação econômica) do direito contratual. No direito romano, o fenótipo determinava o genótipo, até 

mesmo pela limitação da autonomia privada a negócios jurídicos típicos, estritamente concebidos, e agora, 

vemos uma recuperação do genótipo – da operação econômica –, para só depois nos preocuparmos em apontar o 

fenótipo – identificado pela qualificação contratual”. Cf. Redes contratuais e contratos coligados. In: 

HIRONAKA, Giselda; TARTUCE, Flavio (coord.). Direito contratual – temas atuais, 1a ed., v. 1, São Paulo: 

Método, 2007, pp. 466-467. 
145 Cf. KATAOKA, Eduardo Takemi. A coligação contratual, cit., p. 59. 
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casos em que ausentes quaisquer desvios entre o contrato em concreto e o tipo normativo. 

Justamente por essa razão é que K. Larenz assevera que, a despeito da construção do método 

tipológico e de sua inegável importância para lidar com os casos intermediários, nem este nem 

o pensamento conceitual-abstrato, próprio da subsunção, são suficientemente hábeis para 

manejar todo e qualquer caso146. 

Essa proposta se demonstrará especialmente interessante quando apresentada, mais 

adiante, a noção de operação econômica subjacente como elemento nuclear da teoria da 

coligação contratual. 

Em consonância com o exposto, muito embora a figura do contrato tenha surgido, na 

doutrina clássica, como um espaço hermético, segregado, absolutamente bem delimitado e 

desconectado de quaisquer negócios circundantes, a realidade social e econômica viria, mais 

tarde, a contradizer essa noção. É verdade, então, que, muitas vezes, especialmente com 

relação às operações econômicas mais complexas – tais como aquelas de project finance –, o 

tráfego comercial irá sugerir, por conveniência – senão impor, por necessidade – que se 

estruture um verdadeiro programa contratual, composto por uma série de contratos 

articulados, verdadeiramente interligados147. 

O individualismo contratual vem, destarte, cedendo espaço à contratação agrupada, 

visando um verdadeiro resultado negocial, operação econômica global, colimada por meio de 

um programa, ao qual se propõem um ou vários agentes. Trata-se, então, de um 

entrelaçamento contratual, no qual a ênfase é dada mais ao negócio e menos ao contrato148. 

Não é suficiente, no entanto, compreender que, modernamente, ganham cada vez 

mais fôlego os arranjos contratuais plurais. Isso porque se poderia concluir, erroneamente, 

que, em um programa contratual como o acima mencionado, bastaria analisar, 

individualmente, cada um dos contratos em concreto para que se pudesse, por uma operação 

de somatória, chegar à ratio do conjunto.  

Essa noção é, de fato, equivocada. Como acertadamente pontua S. Pellé, na verdade, 

o grupo aparece como um conjunto complexo que, por sua natureza, é irredutível à somatória 

                                                           
146 Cf. Metodologia da ciência do direito, 7ª ed., Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2014, p. 673. 
147 Assim, nas palavras de A. M. Cordeiro, nos direitos codificados “o contrato é tratado como uma figura 

isolada. Tanto na lei como na doutrina, cada negócio contratual surge como um espaço insular e bem delimitado; 

ele apresenta-se como uma figura autónoma e inteiramente desligada, quer em termos de celebração, quer no 

regime, de quaisquer outros negócios circundantes. O tráfego comercial faculta um cenário efetivo bastante 

diferente. Muitas vezes os contratos encadeiam-se, uns nos outros, de tal modo que surge toda uma série de 

interações relevantes para o regime aplicável. O recurso a vários contratos devidamente seriados e articulados é 

particularmente indicado para enquadrar situações complexas: temos, então, coligações ou uniões de contratos”. 

Cf. Direito comercial, cit., p. 537. 
148 Na mesma linha, veja-se ENEI, José Virgílio Lopes. Contratos coligados, Revista de Direito Mercantil, 

Industrial, Econômico e Financeiro, v. 132, 2003, p. 113. 
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de seus elementos constitutivos. Porque desse conjunto fazem parte, na terminologia 

empregada pelo autor, além da matéria visível (isto é, os contratos individualmente tomados), 

a matéria invisível (correspondente, justamente, ao nexo que une e garante a coesão grupal), a 

correta transição do indivíduo para o grupo não pode se operar por meio de adição, mas, sim, 

de síntese. Dito de outro modo, o conhecimento do todo não pode ser pretendido o 

conhecimento da parte, bem como a interpretação da parte não pode ser levada a cabo sem a 

interpretação do todo149. 

Assim, se é verdade que as transformações acima introduzidas ganharam e vêm 

ganhando espaço na dogmática jurídica atual, a leitura do instituto do contrato não pode – 

nem deve – permanecer vinculada à ótica individual, de modo a ser imperativa, portanto, uma 

transição, partindo (i) da análise do negócio jurídico isolado, disciplinado rigidamente pelo 

esquema do tipo, legal ou sócio-jurisprudencial150, para (ii) o programa de contratos, ligados 

entre si sob uma perspectiva funcional151, cedendo espaço a um novo caminho interpretativo, 

fundado em uma perspectiva mais abrangente do contexto negocial, que adequadamente 

compreenda o fenômeno contratual em sua totalidade152153. Somente por meio desta mudança 

de paradigma é que muitos dos novos fenômenos poderão ser adequadamente tratados pela 

disciplina jurídica154. 

É exatamente nesse contexto que se dá o surgimento da teoria da coligação 

contratual. Na lição de F. P. C. Marino, a edificação de um conceito dogmático de “contratos 

coligados” consiste na derradeira etapa de um processo que tem início na percepção acima 

discutida, segundo a qual, contemporaneamente, a compreensão e regulação atomizada dos 

contratos não mais se coadunam com a realidade social e econômica. Trata-se a teoria, 

portanto, de uma tentativa de “adaptação dos modelos contratuais e das técnicas 

interpretativas existentes à realidade das modernas e complexas operações econômicas”155. 

                                                           
149 Cf. La notion d’interdépendance contractuelle: contribution à l’étude des ensembles de contrats, Paris: 

Dalloz, 2007, p. 2. 
150 Elencando o project finance como realidade contratual erigida na prática dos comerciantes – e, portanto, 

classificando o arranjo como socialmente típico – veja-se FORGIONI, Paula Andrea. Contratos empresariais, 

cit., p. 52. 
151 Cf. KONDER, Carlos Nelson. Contratos conexos, cit., p. 2. 
152 Ibidem, pp. 6-8. 
153 É interessante a posição de M. de Nardi, quando propõe, em matéria de redes contratuais, um “modelo 

interpretativo cujas pretensões são divisar globalmente o complexo de vínculos jurídicos contratuais estabelecido 

em determinada atividade econômica; perceber as minúcias de cada peculiar fração do corpo antes identificado 

sem perder consciência do todo; e manter coerência com o sistema do Direito. Não se busca a perfeição na 

descrição fenomenológica, mas um instrumento para melhor compreendê-la”. Cf. Redes de contratos, cit., p. 45. 
154 Cf. LEONARDO, Rodrigo Xavier. Redes contratuais no mercado habitacional, São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2003, p. 19. 
155 Cf. Contratos coligados, cit., p. 4. 
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Há que se ponderar, no entanto, que o reconhecimento, pelo Direito, da existência, 

no plano fático, de certos laços de conexão entre os instrumentos contratuais não é novo. Por 

outro lado, como o contrato era visualizado somente em sua perspectiva individualizada, 

isolada, referida interdependência deveria permanecer invisível aos olhos dos operadores. 

Desse modo, seria suficiente ao contrato restar mesmo insensível ao contexto em que inserido, 

porque, como visto, ele seria suficiente a si mesmo.  

Reconhecia-se, portanto, somente o que a dogmática francesa chamou de 

interdependência de fato156. Com a consciência emergente de que as partes não mais 

concebem o contrato como suficiente por si só, mas, sim, como parte de um todo, o 

posicionar-se alheio do Direito com relação à transposição, para o plano jurídico, da 

interdependência de fato, já então reconhecida, quedou incongruente. Esse movimento 

implica uma transição, do fato para o direito, com o intuito de que a situação fática se torne, 

também, uma realidade jurídica157, fenômeno este do qual, justamente, se ocupa a teoria da 

coligação contratual. 

Feitas as considerações, será necessário examinar, de forma mais detida, a noção de 

operação econômica da qual se valeu mais acima. Assim, é imperioso delinear as medidas 

segundo as quais se deseja utilizar referida noção, confrontando-lhe com os contornos do 

método tipológico de qualificação. 

 

2.2. O duplo aspecto da noção de operação econômica subjacente: relevância e 

insuficiência 

 

Juntamente com o abandono progressivo da consideração atomizada do contrato, 

verificou-se, na dogmática jurídica, um crescente recurso à ideia de operação econômica 

subjacente158. Muito embora a fórmula seja de notada importância, é necessário advertir sua 

marcada insuficiência, como se verá adiante. 

À evidência, o contrato é um conceito propriamente jurídico. Afirmar a natureza 

jurídica do conceito significa relevar a natureza e a finalidade de sua construção, que é 

fornecer, à ciência do Direito e à sua linguagem, uma expressão suficientemente apta a 

descrever, resumir e designar, de um lado, (i) um corpo de princípios e regras que disciplinem 

                                                           
156 Cf. PELLÉ, Sébastien. La notion, cit., p. 7. 
157 Ibidem, p. 7. A transição é extremamente bem sintetizada pelo autor, que assim afirma: “Le contrat, partie 

d’un tout, paraît nécessairement être relié aux autres contrats avec lesquels il forme un ensemble cohérent. Se 

dessinerait ainsi le domaine d’une interdépendance de droit qui permettrait au juriste de tenir compte de 

l’environnement juridique dans lequel s’insère le contrat”. 
158 Cf. MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados, cit., p. 19. 
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um conjunto de situações da vida social159 e, de outro, (ii) o próprio instrumento, adotado 

pelas partes para regular seus interesses. 

No entanto, a exemplo do que ocorre com todos os demais conceitos jurídicos, na 

esteira da nova leitura do direito contratual, a adequada compreensão do contrato não pode se 

dar sem que se leve em consideração, a fundo, as dimensões extrajurídicas com as quais o 

instituto convive. Isso porque, como se sabe, não existe – ou, pelo menos, não deveria existir 

– uma tal realidade exclusivamente jurídica, confinada aos textos legislativos e à dogmática e 

desconexa do mundo real. 

Como bem sintetiza E. Roppo, os conceitos jurídicos, cumprindo, em todo caso, uma 

função verdadeiramente instrumental, “reflectem sempre uma realidade exterior a si próprios, 

uma realidade de interesses, de relações, de situações económico-sociais [...]”160. A unificação 

do conjunto de elementos que encerram a realidade exterior, no caso específico dos contratos, 

se efetiva por meio da ideia de operação econômica subjacente. 

Se é verdade que todo contrato deverá remeter, direta ou indiretamente, explícita ou 

implicitamente, a uma operação econômica que lhe subjaz, é necessário, portanto, delimitar o 

que se entende pela expressão. Nessa linha, nos parece acertado compreendê-la como o ato, 

atual ou potencial, de transferência de riqueza, de um sujeito para outro, entendendo-se 

riqueza como todas as “utilidades susceptíveis de avaliação económica, ainda que não sejam 

“coisas” em sentido próprio [...]”161. 

Com os contornos acima tracejados, prevalece hoje, na dogmática, o posicionamento 

de que o contrato é a roupagem jurídico-formal da operação econômica, ao passo que esta 

constitui o substrato, real e necessário, elemento cuja existência é verdadeiramente 

imprescindível à cognição daquele162. 

Além da referência à operação econômica com o intuito acima descrito, 

frequentemente a expressão é também utilizada para aludir a uma necessária flexibilização 

dos tipos contratuais, em virtude da plasticidade da realidade contemporânea. Nessa 

perspectiva, desempenha ela um papel unificador, enquanto conceito apto a “colher a unidade 

(material e econômica) de um negócio, em seus múltiplos elementos e no desenrolar de suas 

diversas fases”163. 

                                                           
159 Cf. ROPPO, Enzo. O contrato, cit., p.7. 
160 Ibidem, p. 7. 
161 Ibidem, p.13. Esse mesmo posicionamento é adotado por F. P. C. Marino. Cf. Contratos coligados, cit., p. 21. 
162 Cf., por todos, ROPPO, Enzo. O contrato, cit., p. 11. 
163 Cf. MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados, cit., p. 22. 
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A radicalização desta segunda perspectiva desembocou em uma posição que 

sustentou a equiparação entre as figuras do contrato e da operação econômica, advogando a 

ideia de “contrato-operação econômica”. 

F. P. C. Marino dirige, a nosso ver acertadamente, severas críticas à pretensão de se 

equiparar as duas figuras ou fundir, em um mesmo instituto, os elementos do contrato e da 

operação econômica, entendendo-lhe excessiva164. Também E. Roppo salienta que, muito 

embora a noção de operação econômica seja importante para a adequada compreensão da 

realidade exterior ao contrato conceito jurídico, o “contrato-conceito jurídico e o direito dos 

contratos não são exclusivamente redutíveis à operação económica, mas têm em relação a esta 

uma certa autonomia”165. 

O contraponto mais contundente, no entanto, é apresentado por C. M. Bianca, para 

quem é impossível a redução do contrato à operação econômica, porquanto se tratam de 

fenômenos essencialmente distintos. Nessa esteira, menciona-se que (i) fatores não 

econômicos podem orientar a conduta das partes, desviando-lhe do caminho que seria tomado 

caso agissem de forma plenamente racional, no sentido atribuído à expressão pela ciência 

econômica; e (ii) em razão de elementos da realidade social, o ordenamento jurídico pode ser 

chamado a intervir em determinadas situações que, caso relegadas à livre ação das forças 

econômicas, teriam solução diversa – é o que ocorre, por exemplo, com a garantia de posições 

contratuais mínimas166. 

Assim, operação econômica e contrato não se confundem, nem sequer podem ser 

conjugados em uma única figura, porquanto cada um, em sua individualidade, represente 

porções da realidade que, muito embora se comuniquem e estejam invariavelmente 

conectadas, guardam peculiaridades que lhes garantem autonomia. Daí, portanto, a 

insuficiência da noção de operação econômica como entidade única. 

 

2.3. Justificativa dogmática da teoria da coligação contratual 

 

                                                           
164 Cf. Contratos coligados, cit., p. 27. 
165 Cf. O contrato, cit., p. 11. 
166 Cf. Diritto civile, v. 3, Milano: Giuffrè, 2000, pp. 27-28. Nas palavras do autor: “Il contratto si distingue 

rispetto all’operazione economica in quanto esso è il titolo giuridico sul quale l'operazione è fondata. Il contratto, 

precisamente, non è lo scambio di beni e servizi ma è l'accordo, tacito o esplicito, mediante il quale gli interessati 

decidono l’affare e in base al quale deve accertarsi quali sono le prestazioni spettanti alle parti […] Deve anche 

escludersi, come si è detto, l’idea che il contratto sia una semplice risultante di leggi economiche o la semplice 

trasposizione in termini giuridici di un fenomeno economico”. 
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Já se afirmou anteriormente que, para apreender as articuladas e complexas 

transações, particulares da nova realidade, o modelo tradicional, do qual é própria a análise 

estanque e atomizada do contrato, alheio à realidade que lhe circunda, já não é suficiente. 

Se, por um lado, insuficiente o modelo tradicional, o simples abandono das estruturas 

clássicas e a sobreposição da figura do contrato conceito jurídico pela noção de operação 

econômica como elemento único também não parece ser a solução mais satisfatória, como 

apontado acima. 

Desse modo, é justamente a teoria da coligação contratual, certamente apoiada na 

flexibilidade do conceito de operação econômica e fazendo uso do método tipológico e sua 

racionalidade de aproximação, que desempenha o “importante papel de traduzir e regular, de 

modo fiel à realidade e compatível com os modelos contratuais, as operações contratuais 

complexas”, fornecendo ao jurista o ferramental necessário para ajustar os instrumentos 

técnicos fornecidos pelo ordenamento à plasticidade da complexa realidade 

socioeconômica167. 

Por outro lado, como também já apresentado anteriormente, não é de hoje o 

reconhecimento, pela ciência jurídica, da existência de vínculos, em variados graus, entre os 

contratos articulados na realidade fática. Com a transposição dessa realidade para o plano do 

Direito, conferindo-lhe, portanto, determinados contornos e admitindo sua capacidade de 

produzir consequências jurídicas, emerge um desafio: como precisar o exato momento em que 

o nexo a conferir certa interligação ao grupo passa a merecer a preocupação do ordenamento 

jurídico, atribuindo-lhe, assim, específicas implicações168?  

Aí está, portanto, mais uma das tarefas atribuídas à teoria da coligação contratual. A 

partir do estabelecimento científico, na dogmática jurídica, dos contornos e critérios 

necessários à identificação de uma coligação contratual – isto é, critérios estes que permitem 

identificar quais nexos são juridicamente relevantes –, o operador poderá, em exercício 

sempre interpretativo, perquirir quais são as consequências para o caso sob análise e sua 

extensão. 

 

2.4. A teoria da coligação contratual na dogmática jurídica recente 

 

Preliminarmente ao início do percurso pela dogmática jurídica recente a respeito da 

teoria da coligação contratual, precisamos relevar um ponto que, se não clarificado de maneira 

                                                           
167 Cf. MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados, cit., p. 32. 
168 Cf. PELLÉ, Sébastien. La notion, cit., p. 7. 
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adequada, pode obstruir, em alguma medida, a clareza da abordagem científica. Trata-se de 

heterogeneidade verificada na literatura jurídica quanto à utilização de expressões que, por 

vezes, designam o mesmo fenômeno. 

C. N. Konder, discorrendo sobre a dificuldade em delimitar uma definição precisa 

para a conexão contratual169, focaliza essa dificuldade, especialmente, em dois elementos: (i) 

a extrajuridicidade do conceito, que se apoia na noção de operação econômica, acima 

discutida; e (ii) a abrangência do mesmo, haja vista que, na realidade contemporânea, a 

interligação entre situações negociais é recorrente, senão constante. Se, por um lado, o 

conceito não pode ser demasiadamente amplo e, por consequência, vazio de utilidade, sua 

extrema limitação nos remete, novamente, à visão clássica e atomística do contrato170. 

Assim, o desafio consiste em precisar uma definição que, situada no meio-termo 

entre o vazio da amplitude e a insuficiência da restrição, delimitando quais são os elementos 

necessários para a configuração da conexão, permita ao operador compreender, de forma 

adequada, o fenômeno. 

Sobre essa tarefa se debruçaram inúmeros autores. É verdade, ressaltemos, que os 

primeiros empreendimentos nesse sentido não são novos: já na obra de L. Enneccerus se 

encontram discussões a respeito das espécies de uniões de contratos171. 

Em virtude da limitada perspectiva histórica deste trabalho, não examinaremos, a 

fundo, o percurso de construção do conceito nas principais tradições jurídicas, sendo 

suficiente, portanto, a apresentação de seus atuais contornos nos países em que a produção 

científica se dedicou, de forma mais singular, à temática172. 

Feita essa breve – mas necessária – introdução, passamos a analisar os perfis 

contemporâneos da união de contratos na literatura (i) italiana, com antecedentes na doutrina 

dos contratti collegati; (ii) francesa, cuja origem remonta à ideia de groupes de contrats; (iii) 

espanhola, apoiada na definição de contratos conexos; e (iv) brasileira. Com F. P. C. Marino, 

assinalamos, de já, que a teoria da coligação contratual, muito embora tenha recebido 

                                                           
169 Que, segundo aponta o autor, baseado na lição de G. Ferrando, é tradicionalmente referenciada pela ideia de 

utilização de vários contratos para a realização de uma mesma operação econômica. Cf. Contratos conexos, cit., 

p. 95. 
170 Ibidem, p. 96. 
171 Cf. Tratado de derecho civil, tomo 2, v. 3, Barcelona: Bosch, 1935, pp. 6 e ss. 
172 Para uma abrangente condução pelos caminhos da construção histórica do conceito de conexão contratual nas 

doutrinas italiana, francesa, argentina e brasileira, remetemos o leitor ao Capítulo II da obra de C. N. Konder, 

Contratos conexos, cit. Igualmente importante é a releitura do desenvolvimento da teoria dos contratos 

coligados, na tradição italiana e francesa, encontrada no Capítulo II da obra de F. P. C. Marino, Contratos 

coligados, cit. 
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importantes contribuições da literatura de outros países (principalmente da Alemanha173), 

surgiu e consolidou-se nas tradições italiana e francesa e, por essa razão, serão esses os dois 

principais centros focais de nossa atenção174. 

 

2.4.1. A doutrina italiana 

 

Será necessário advertir, de antemão, para o fato de que, em nossa opinião, a 

construção dogmática da teoria da coligação contratual, na Itália, não pode ser entendida 

como produto de um caminhar linear, por meio do qual os contornos atuais da coligação 

foram estabelecidos, gradativa e progressivamente, de forma que as ideias contemporâneas 

seriam sempre mais “adequadas” do que as antecedentes.  

Assim, preferimos não utilizar a expressão evolução histórica, em virtude de sua 

peculiar semântica no estudo da história. Isto não quer significar, contudo, não ter o 

desenvolvimento da disciplina da coligação contratual, de modo geral, se aperfeiçoado, 

tornando-se mais complexa, sistematizada e cientificamente mais rigorosa. 

F. P. C. Marino, analisando extensamente a literatura italiana a respeito da coligação 

contratual, divide-lhe em três fases, quais sejam (i) a primeira, cuja duração se deu até o final 

da década de 1930, correspondente à teoria dos contratti collegati; (ii) a segunda, que 

compreende o período entre o final da década de 1930 e o final da década de 1970, durante a 

qual restou consagrada a teoria dos negócios coligados; e, por fim, (iii) a terceira, 

desenvolvida a partir da década de 1980 e, especialmente, ao final da década de 1990175. 

Ainda que útil a divisão acima estabelecida, para fins didáticos, há que se relevar 

que, ao longo de todas as três fases doutrinárias, o que se verificou foi uma extensa 

preocupação com a sistematização da pluralidade de categorias de coligação, visando (i) 

                                                           
173 Certamente, um dos autores mais representativos da literatura alemã (tendo, igualmente, publicado trabalhos 

no idioma inglês) é G. Teubner. No entanto, há que se ter em mente que a noção de connected contracts, 

proposta pelo autor, alinha-se muito mais com a figura das redes contratuais, sobre as quais se discorrerá em 

momento oportuno do trabalho, do que com a coligação contratual aqui trabalhada. Por tudo, veja-se seu 

Networks as connected contracts, Oxford: Hart Publishing, 2011. Apenas como ilustração, já na introdução da 

obra, feita por H. Collins e que procura apresentar, de forma breve, as ideias de G. Teubner, argumenta-se, na p. 

35, que o conceito apreende adequadamente o paradoxo central das networks porque congloba (i) instrumentos 

que, a uma só vez, são separados, mas interdependentes; e (ii) transações de mercado e, ao mesmo tempo, 

espécie de associação empresarial ou unidade econômica. 

Mais adiante, afirma-se categoricamente, na p. 164, que “the interconnection within law takes the form of three 

elements that go to make up the legal reality construct of connected contracts: mutual 'referencing' between 

contracts, ‘associational purpose’ and the ‘co-operative relationship’”. Ora, como se verá adiante, esse escopo 

associativo e cooperativo é próprio das redes – não da coligação –, elemento que lhes categoriza como estruturas 

híbridas, situadas entre as soluções de mercado e de hierarquia.  
174 Cf. Contratos coligados, cit., p. 43. 
175 Cf. Contratos coligados, cit., pp. 43-44. 
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delimitar critérios capazes de permitir uma divisão que situasse, de um lado, a pluralidade 

negocial conectada por um nexo dotado de relevância jurídica – verdadeira coligação 

contratual – e, de outro, unidade negocial com pluralidade de prestações; e (ii) a análise das 

consequências jurídicas da coligação contratual, como, por exemplo, as possibilidades de 

contaminação de um negócio em razão de vício em outro que lhe fosse coligado176. 

Nos referimos, anteriormente, a uma limitada perspectiva histórica deste trabalho. 

Entretanto, em se tratando da literatura italiana, muitas das considerações desenvolvidas ao 

longo das últimas décadas permanecem extremamente atuais, de modo a fornecer importantes 

contribuições para a compreensão do fenômeno em seus contornos recentes. 

Assim é que R. Nicolò, já em 1937, assinalava o fato de que a coligação contratual 

compreenderia uma situação de existência de contratos estruturalmente autônomos, 

independentes, celebrados entre partes diversas, com conteúdo individual e causa própria mas, 

porque relacionados por um nexo funcional, geradores de efeitos jurídicos que extrapolavam 

aqueles dos contratos singularmente tomados177. Essa conjugação de autonomia estrutural e 

nexo funcional é relevante, até mesmo para a dogmática contemporânea, como se verá 

adiante. 

Já compreendida no período referido como segunda fase da doutrina italiana, outra 

contribuição que pensamos importante destacar, porque também inquestionavelmente 

portadora de relevância atual, é a de E. Betti. Afinado com a perspectiva dicotômica acima 

apontada (autonomia estrutural e nexo funcional), referido autor chamava atenção para o fato 

de que a síntese dos negócios coligados tem o condão de irradiar consequências jurídicas que 

não podem ser confundidas com aquelas dos negócios singularmente tomados. Igualmente, já 

se destacava, ali, de forma acertada, o fato de que os negócios coligados podem ser celebrados 

em mesmo momento ou por sucessão temporal, de modo que a simultaneidade não seria 

condição necessária da coligação178. 

Com o desenvolvimento da teoria da coligação contratual também contribuíram, de 

forma particularmente interessante, R. Sconamiglio e F. Messineo. Com relação ao primeiro 

autor, destaca-se sua aguçada percepção de que, nos casos de coligação voluntária, caberá ao 

                                                           
176 Cf. KONDER, Carlos Nelson. Contratos conexos, cit., pp. 102-103. 
177 Cf. Deposito in funzione di garenzia e inadempimento del depositario, Il Foro Italiano, 1937, p. 1.477, citado 

por MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados, cit., p. 53. 
178 Os nexos relevantes que se estabelecem entre os negócios jurídicos, segundo o autor, seriam, de um lado, 

aqueles relativos às situações de (i) concorso, nas quais existe uma relação de síntese e contemporaneidade ideal 

entre dois ou mais negócios que cooperam para um mesmo resultado econômico-social; e (ii) continuità ou 

sequenza, nas quais existe um nexo entre dois ou mais negócios, em ordem de sucessão temporal, objetivando e 

levando a um complexo resultado econômico-social. Cf. Teoria generale del negozio giuridico, ristampa correta 

della II edizione, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 1994, pp. 298-299. 



77 

 

operador perquirir a vontade objetivada no conteúdo negocial (e não, portanto, os motivos 

internos), porquanto, muitas vezes, a vontade de coligar não aparecerá, de forma expressa, nos 

instrumentos contratuais179. 

Ainda que com alguns temperamentos180, o discurso do segundo autor acima 

apontado nos remete à já mencionada noção de operação econômica subjacente, quando 

sustenta que a coligação contratual tem por base uma conexão ou unidade de interesses 

econômicos, inapta, em virtude de sua complexidade, a ser operacionalizada por meio de um 

único contrato181. Essa inaptidão, por sua vez, em muito se relaciona com a limitação dos 

tipos contratuais empíricos para regular o que se tem chamado, aqui, de novas realidades. 

Recentemente, é possível identificar uma interessante crescente na produção da 

literatura jurídica italiana a respeito da coligação contratual. Para justificar esse movimento 

alude-se a, basicamente, quatro principais razões: (i) o estabelecimento de um conjunto crítico 

de decisões jurisprudenciais emanadas, principalmente, da Corte di Cassazione, que se 

debruçam sobre o tema; (ii) a propagação, na prática, de situações variadas de coligação 

contratual, acompanhando a complexificação da realidade econômica, que, recorrentemente, 

acabam por demandar pronunciamento jurisprudencial; (iii) a inserção, no Codice Civile 

italiano, da categoria da coligação no âmbito dos contratos de consumo; e (iv) a progressiva 

imperatividade de se avaliar a forma pela qual as decisões judiciais reiteradamente utilizam a 

teoria da coligação contratual com relação às suas mais variadas consequências182. 

Parece-nos sensato indicar que não existe, precisamente, uma absoluta 

homogeneidade com relação à perspectiva de abordagem do tema pelos autores mais recentes, 

nem mesmo são iguais as conclusões por estes extraídas. 

No entanto, como aponta C. N. Konder, tem prevalecido a análise da coligação 

contratual voluntária, originada, portanto, na vontade das partes. Ressalte-se, por outro lado, 

                                                           
179 Cf. “Collegamento negoziale” (verbete). In: Enciclopedia del diritto, tomo VII, Milano: Giuffrè, 1960, pp. 

380-381. Nas palavras do autor: “Piuttosto si deve osservare ancora: il problema di maggior rilievo – che si pone 

per ogni ipotesi di collegamento volontario, e conviene ora affrontare – riflette il criterio di rilevanza giuridica 

dell’intento degli stipulanti rivolto ad istituire un siffatto nesso tra più negozi [...] Occorre invece indagare – a 

volersi mantenere su un terreno più sicuro – se questa volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei 

diversi negozi e cosi in definitiva realizzata”.  
180 Fazemos referência ao fato de que F. Messineo sustenta que, nos casos de coligação bilateral, ou seja, quando 

há dependência recíproca entre os contratos coligados, estes devem ser celebrados pelas mesmas partes. O 

temperamento se justifica pois desse posicionamento discordaremos mais adiante. Cf. “Contratto collegato” 

(verbete). In: Enciclopedia del diritto, tomo X, Milano: Giuffrè, 1962, p. 48. 
181 Ibidem, p. 49. Assim adverte o autor: “Senza dubio, al collegamento in senso giuridico, fa riscontro 

connessione e, qualche volta, unità di interesse economico. È certamente possibile che l’interesse economico 

unitario sia appagato da un contratto unico (e sarà la regola); ma è possibile che – se tale interesse sia complesso, 

o non-suscettibile di essere realizzato uno actu, o se più interessi siano fra loro connessi – le parti facciano 

ricorso a più (di regola, due) contratti; i quali, naturalmente, restano collegati, in vista appunto dell’unità 

dell’interesse, o della connessione fra gli interessi e, quindi, della finalità definitiva da conseguire”. 
182 Cf. MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados, cit., pp. 71-72. 
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que, se em momento anterior essa vontade fora examinada sob o perfil subjetivo, hoje há certo 

consenso em se examinar a vontade objetivada no arranjo negocial, indicada pelo nexo 

funcional e teleológico que conecta os contratos. Igualmente, parece encontrar guarida 

relativamente unânime o posicionamento de que a coligação contratual encerra a existência de 

uma finalidade ulterior, que não pode ser confundida com as variadas funções dos negócios 

em concreto individualmente tomados183. 

Na esteira das obras mais atuais, G. Lener, centrando sua análise na figura da 

coligação bilateral, voluntária e funcional, entende, como seu fundamento, a autonomia 

privada das partes envolvidas. Segundo o autor, com a finalidade de determinar o nexo causal 

entre os negócios, o hermeneuta deverá pesquisar, no entanto, a vontade objetivada à qual 

fazia menção R. Sconamiglio. Por outro lado, o mesmo autor é exemplo de dissenso com 

relação à existência de uma finalidade ulterior, considerando inapropriado referenciar certa 

função global do negócio184.  

P. Troiano, por sua vez, fundamenta a coligação contratual na ideia de causa concreta 

dos negócios coligados, em sua acepção, de certo modo, funcionalizada, conquanto se faz 

menção a uma função econômica do contrato. Desse modo, apoiado no recurso à subjacência, 

em sentido contrário à posição de G. Lener acima exposta, a operação econômica e social a 

ensejar uma conjugação de contratos corresponderia, de fato, a determinado interesse 

ulterior185. 

Também prestigiando uma perspectiva funcional, B. Meoli conclui que a coligação 

contratual representa, modernamente, o instrumento mais apto a permitir uma superação da 

técnica subsuntiva, porquanto possibilite a valoração global da “função da operação 

econômica levada a cabo”186. 

É oportuno, ainda, sintetizar a posição de C. Colombo, para quem a teoria da 

coligação contratual teria, como principal função, exercer uma adequada representação das 

situações fáticas complexas que, em virtude, justamente, desta complexidade, não podem ser 

reduzidas à unidade estrutural, por meio da criação de um contrato “híbrido” (que muitas 

vezes, portanto, não seria nem puramente um contrato de troca nem puramente um contrato 

associativo).  

                                                           
183 Cf. Contratos conexos, cit., p. 108. 
184 Cf. Profili del collegamento negoziale, Milano: Giuffrè, 1999, pp. 3-23. 
185 Cf. Il collegamento contrattuale volontario, Roma: Centro Copie Pioda, 1999, pp. 130-131, citado por 

MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados. cit., p. 74. 
186 Cf. I contratti collegati nelle esperienze giuridiche italiana e francese, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 

1999, p. 216. 
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Nessa linha, como assevera referido autor, as realidades multifacetadas devem ser 

merecedoras de representação fiel à sua complexidade, levando-se em conta, de um lado, sua 

irredutibilidade a esquemas simplificados e, de outro, sua unidade funcional, mais ou menos 

intensa. A conclusão é no sentido de que a representação adequada de tais programas 

contratuais concatenados se faz por meio da coligação contratual187. 

Na jurisprudência italiana recente, a coligação contratual vem sendo encarada como 

um mecanismo por meio do qual as partes perseguem um resultado econômico complexo, que 

se vê realizado não por meio de um autônomo e novo contrato, mas por meio de uma 

pluralidade de contratos coordenados, os quais conservam suas causas individuais, embora 

cada um seja concebido, funcional e teleologicamente, como coligado com os outros, de 

modo que os eventos que afetam um dos contratos podem afetar os demais188. 

Por fim, para que se configure uma situação de collegamento negoziale em sentido 

técnico, tem-se exigido, normalmente, a verificação de dois requisitos essenciais, quais sejam: 

(i) o requisito objetivo, definido como o nexo teleológico entre os negócios, dirigido à 

regulação dos interesses recíprocos das partes envolvidas, no âmbito de uma finalidade prática 

consistente em um arranjo econômico global e unitário; e (ii) o requisito subjetivo, referente 

ao intento comum das partes de querer, não somente os efeitos típicos de cada negócio 

singular concretamente utilizado, mas, também, a coordenação entre estes para a realização de 

um fim ulterior, transcendente daqueles efeitos típicos e autônomo, em relação a eles, do 

ponto de vista causal189. 

 

2.4.2. A doutrina francesa 

 

Ao longo de todas as três fases pelas quais passou a dogmática jurídica desenvolvida 

na Itália a respeito da teoria da coligação contratual, sempre houve uma preocupação – ora 

                                                           
187 Cf. Operazioni economiche e collegamento negoziale, Padova: Cedam, 1999, pp. 221-222. 
188 Veja-se, a respeito, III Sezione Civile, Sentenza 19, Luglio 2012, aonde se restou consignado que “il 

collegamento negoziale è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico 

complesso, che viene realizzato, non attraverso un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità 

coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito, 

funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri, cosicché le vicende che investono un contratto 

possono ripercuotersi sull’altro”. 
189 Os requisitos são apontados no mesmo aresto jurisprudencial mencionado na nota de rodapé acima. No 

entanto, já em I Sezione Civile, Sentenza 827, Gennaio 1997, essa posição fora adotada, veja-se: “Un 

collegamento in senso tecnico tra negozi, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario 

che ricorra sai il requisito costituito dal nesso teleologico fra di essi, sai il requisito soggettivo, costituito dal 

comune intento pratico delle parti [...] di volere non solo l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in 

essere, ma anche il coordinamento ed il collegamento di essi per la realizzazione di un fine ulteriore [...]”. 
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mais imediata, ora mais reflexa – com a análise da possibilidade e limites de contaminação, 

pelos vícios atinentes a determinado contrato, de um ou mais negócios a ele coligados.  

Desenvolvida de modo independente, a experiência francesa teve por foco, 

inicialmente, a contraposição da ideia clássica de relatividade dos efeitos do contrato – 

outrora verdadeiro cânone da disciplina contratual – às novas e complexas realidades 

econômicas, que não mais pareciam se amoldar, sem problemas, a essa noção. O debate 

centrou-se, então, no exame das consequências jurídicas da coligação contratual envolvendo 

partes distintas190. 

Em um panorama propositadamente sintético, menciona-se que, nesse contexto, a 

primeira sistematização da matéria, na França, foi aventada por B. Teyssié, ao desenvolver a 

teoria dos groupes de contrats191. Já ali se reconhecia, com acerto, que a modernidade 

demandaria, dos agentes econômicos, a estruturação de operações complexas por meio de 

contratos que, no plano econômico, se encontravam conectados. 

Referido autor divisou o gênero, groupes de contrats, em duas espécies, quais fossem 

(i) as cadeias contratuais (chaînes de contrats), cujo elemento nuclear seria a identidade de 

objeto entre seus componentes; e (ii) os conjuntos de contratos (ensembles de contrats), 

agrupados, por sua vez, em virtude de um fim comum192. 

Uma das principais conclusões estabelecidas por B. Teyssié em sua obra inaugural, 

cuja exposição deu início a um extenso debate científico a respeito da relatividade dos efeitos 

do contrato, foi no sentido de que a existência de um grupo de contratos tem o condão de criar 

novas relações contratuais, entre participantes do grupo que não são, diretamente, contratantes 

entre si193.  

Põe-se em evidência, então, a discussão a respeito das ações diretas (actions 

directes), que, para o autor, teriam como fundamento jurídico, justamente, as novas relações 

                                                           
190 Cf. MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados, cit., p. 76 e KONDER, Carlos Nelson. 

Contratos conexos, cit., p. 114. 
191 Cf. Les groupes de contrats, Paris: LGDJ, 1975. 
192 Cf. TEYSSIÉ, Bernard. Les groupes de contrats, cit., pp. 39 e ss. É importante chamar atenção para o fato de 

que, diferentemente da posição adiante defendida, para B. Teyssié, mesmo nos ensembles de contrats, 

vinculados pelo fim comum, deveria haver (i) coexistência; e (ii) centralidade de um personagem, presente em 

todos os contratos, pelo autor chamado de personagem-chave (personnage-clé). Ademais, tanto as espécies das 

cadeias contratuais como dos conjuntos de contratos foram, também elas, dividas em outras subespécies que, em 

virtude dos propósitos desse trabalho, não serão aqui apresentadas.  
193 Cf. Les groupes de contrats, cit., pp. 237-239. No original, note-se a indagação do autor: “Mais il est permis 

de se demander si la formation d’une chaîne ou d’un ensemble ne se traduit, également, par la création de 

rapports contractuels secondaires entre les personnes qui, parties à un même groupe, ne sont néanmoins liées, 

dans leurs relations réciproques, par aucun contrat. S’ils étaient établis, de tels liens supposeraient une révision 

du principe de relativité des conventions et de la notion de tiers. Ils impliqueraient, en effet, que les parties à un 

groupe n’étant plus des tiers, au sens classique du terme, dans leurs rapports réciproques, l’une d’entre elles 

serait en droit d’agir contre toute autre (1) par voie contractuelle”. 



81 

 

contratuais, emergentes no contexto do grupo, de modo que as partes do grupo, ainda que não 

fossem, diretamente, contratantes entre si, não deveriam ser reconduzidas à categoria de 

terceiros. Esse fato, se levado ao extremo, acarretaria a eliminação do princípio da 

relatividade dos efeitos dos contratos no contexto dos groupes194. 

Muito embora sua reconhecida importância e marcante influência na dogmática 

francesa, a teoria de B. Teyssié não passou livre de críticas, em virtude, especialmente, de sua 

amplitude. Problematizando esta insuficiência prática dos groupes de contrats, S. Pellé aponta 

que já se afirmou, a esse respeito, que, muito embora tenha sido brilhantemente teorizada, a 

noção de grupo de contratos encontra-se, ainda hoje, em busca de um fundamento jurídico 

sólido195. 

Com a proposta de funcionalizar a definição apresentada por B. Teyssié, M. 

Bacache-Gibeili procurou amoldá-la à específica finalidade de delimitar os contornos das 

actions directes, no âmbito das conexões contratuais, entre membros do grupo que não sejam 

partes nos mesmos instrumentos196. 

Compreendendo o grupo de contratos como uma cadeia linear, cujos contratos 

componentes versariam, objetivamente, sobre o mesmo bem e, ainda, na qual existiriam, ao 

menos, duas obrigações de natureza idêntica, M. Bacache-Gibeili estende a definição de 

partes contratantes, para abranger, além dos contratantes diretos, os demais partícipes do 

grupo de contratos197.  

Esta última definição englobaria, portanto, (i) as “partes co-contratantes”, 

relacionadas no procedimento e na norma contratual; e (ii) as “simples partes contratantes”, 

relacionadas na norma contratual, mas não no procedimento formativo do contrato. Na 

                                                           
194 Cf. TEYSSIÉ, Bernard. Les groupes de contrats, cit., pp. 237, 252 e 281-298. Em remate, anota o autor: 

“Point d’équilibre ou simple étape dans le cours d’une évolution irrésistible vers l’unité, le groupe exclut, en son 

sein, l’application du principe traditionnel de relativité. Ecarté par des rapports contractuels qui interdisent de 

considérer comme de véritables «tiers» dans leurs relations réciproques les parties à un même groupe, il est 

condamné à ne déployer la plénitude de ses effets que dans les rapports du groupe avec les élements qui lui sont 

restés extérieurs”. 
195 Cf. La notion, cit., p. 4, citando a obra de MOUIAL-BASSILANA, Eva. Du renouveau de la cause en droit 

des contrats (Essai de mise en lumière d’une cause objective du contrat), thèse Nice, nº 753, 2003. 
196 Cf. La relativité des conventions et les groupes de contrats, Paris: LGDJ, 1996, p. 150-151. A crítica dirigida 

pela autora à proposta de B. Teyssié diz no sentido de que os efeitos jurídicos atribuídos à noção de grupo não 

seriam homogêneos e, portanto, uma fórmula tão genérica não poderia merecer a qualificação de jurídica, 

porque não permitiria a aplicação sistemática de um regime jurídico a vários casos: “Les conséquences 

juridiciques envisagées par M. Teyssié ne peuvent pas être appliquées dans leur globalité à chaque figure 

qualifiée de groupe. Pareille notion dont les effets sont aussi dilués et incertains ne mérite pas la qualification de 

notion juridique puisqu’elle n’entraîne pas l’application en bloc d’un régime juridique déterminé”. Consequência 

disso seria que “la qualification devient inopérante”, de modo que esta ótica de pesquisa “ne peut qu'aboutir à 

une notion diluée et incertaine de groupes de contrats”. 
197 Cf. La relativité, cit., pp. 114-115, 262. No original, o grupo de contratos é definido como sendo “un 

ensemble linéaire de contrats portant sur le même bien et ayant en commun au moins une obligation identique”. 
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condição de parte contratante, por conseguinte, se fundamentaria o direito de proposição das 

actions directes contra outros membros do grupo de contratos, sendo esta a consequência 

jurídica, por excelência, da conexidade contratual198.  

A despeito do importante esforço empreendido, no sentido de restringir a extrema 

amplitude da ideia de groupes de contrats, na forma como originariamente concebida, a 

dogmática francesa mais recente não deixou de notar que limitar a aplicação da coligação 

contratual ao propósito de mitigar a relatividade dos efeitos do contrato não poderia ser a 

solução mais satisfatória. 

Desse modo, a experiência contemporânea tem se voltado para o aprofundamento da 

discussão a respeito dos chamados ensembles contractuels indivisibles ou ensembles de 

contrats, categoria que aparece, assim, autonomizada ao lado da construção dos groupes de 

contrats – que, como visto, serviria, principalmente, a fundamentar as ações diretas199. 

De plano, é imperativo apontar que não existe, hoje, precisamente uma uniformidade 

dogmática ou jurisprudencial, na França, com relação à definição, critérios de caracterização e 

consequências decorrentes da existência de um conjunto contratual indivisível (ensembles 

contractuels indivisibles). 

Esse ponto tem, inclusive, sido reconhecido em decisões judiciais recentes, que 

apontam para uma necessidade de uniformização de entendimento a respeito dos critérios 

utilizados para o reconhecimento de uma eventual situação de indivisibilidade ou 

interdependência entre os contratos, bem como a respeito da extensão do controle judicial 

nesse contexto200. A preocupação exacerba-se, de fato, em virtude da ausência de dispositivos 

legais que expressamente disciplinem a situação de coligação contratual. 

Ao longo das últimas décadas, é plural o conjunto de aspectos analisados pelos 

tribunais franceses afim de caracterizar uma situação como de interdependência contratual. 

Brevemente, devemos assinalar existirem recursos às noções de economia geral da 

                                                           
198 Cf. La relativité, cit., pp. 262, 268 e 273. Em síntese, a qualificação das partes deveria ser definida fazendo 

referência não somente aos participantes do procedimento contratual, mas, sobretudo, aos destinatários da norma 

contratual. 
199 Cf. MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados, cit., p. 88. 
200 A esse respeito, é extremamente elucidativa a análise do aresto da Cour de Cassation, Chambre Mixte, 17 mai 

2013, 11-22.768. Refletindo essa preocupação, o relatório exarado pela Mme. Kamara assim consigna: “3 – 

Identification du ou des points de droit faisant difficulté à juger: l’éventuelle indivisibilité ou interdépendance 

entre plusieurs contrats resulte-t-elle de la volonté commune des parties ou d’éléments objectifs, ou encore de la 

conjonction entre éléments objectifs et subjectifs, et quel est le contrôle exercé par la Cour de Cassation a cet 

égard? [...] C’est dire si une solution stable est attendue par les praticiens et les acteurs du marché. Pour autant, 

cette solution est délicate à élaborer”. 
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operação201 (l’économie générale de l’opération), finalidade da operação (la finalité de 

l’opération), existência de uma operação comercial única (l’existence d’une opération 

commerciale unique) e contratos concorrendo, sem alternativa, para a mesma operação 

econômica (contrats concourrant sans alternative à la même opération économique)202. 

Não parece haver diferença substancial com relação às noções acima apresentadas, 

figurando, como elemento comum a todas elas, a funcionalização, em certo grau, do conceito 

de interdependência. Nessa linha, sustenta-se ter emergido, então, como jurisprudencialmente 

consagrada, pela Cour de Cassation, a já visitada ideia de operação econômica subjacente, 

função ulterior, fim concreto do negócio global. 

Outra questão que se apresenta relevante no exame judicial dos ensembles – e 

igualmente controversa, em dogmática e jurisprudência – diz respeito à maneira pela qual 

deve restar comprovada a indivisibilidade ou interdependência contratual. É justamente com 

relação a esse ponto que parecem se travar, na França, as maiores e mais recentes discussões. 

Tanto na literatura como nos arestos jurisprudenciais, três vertentes principais se 

apresentam: (i) a primeira delas compreendendo que referida indivisibilidade ou 

interdependência somente pode derivar da intenção ou vontade comum das partes, 

soberanamente interpretada pelo julgador (critério subjetivo); (ii) a segunda, sustentando que, 

para a caracterização, basta a análise de elementos que objetivamente demonstrem serem os 

contratos indissociáveis (critério objetivo); e (iii) a terceira, por fim, conjugando a análise das 

duas primeiras noções, por meio da qual os elementos objetivos devem comprovar a 

existência da vontade comum das partes (critério misto)203. Demonstrando a heterogeneidade 

                                                           
201 Esta noção também aparece na dogmática italiana, sob a denominação de l’economia dell’affare que, segundo 

E. Gabrielli, representa, de forma intencionalmente genérica, aberta, verdadeira síntese lógica para confirmação, 

no momento do adimplemento do contrato, do comprometimento – no sentido prejudicial –  de uma tal razão 

justificadora do negócio. Cf. Alea e rischio nel contratto – Studi, Napoli: Esi, 1997, p. 128. Relacionando a 

expressão com a ideia de fim concreto, C. M. Bianca suscita que a identificação de “l’economia dell’affare rileva 

poi in sede di integrazione del rapporto. L’economia dell’affare concorre infatti ad accertare la causa concreta 

del contratto, cioè gli interessi che il contratto è concretamente diretto a realizzare. Il rapporto deve allora essere 

integrato mediante una disciplina legale che sia appropriata alla causa e quindi all’economia dell’affare”. Cf. 

Diritto civile, cit., p. 29. 

Não raro também se refere à fórmula como um conjunto de mecanismos que operacionalizam a distribuição 

contratual dos riscos negociais. Cf. AZARA, Antonio; EULA, Ernesto; SCARELLA, Dante, Novissimo digesto 

italiano, Torino: Editrice Torinese, 1986, p. 863. 
202 Cf. Cour de Cassation, Chambre Mixte, 17 mai 2013, 11-22.768. 
203 Os critérios subjetivo e objetivo são explicados de forma bastante elucidativa no relatório de Mme. Kamara, 

em Cour de Cassation, Chambre Mixte, 17 mai 2013, 11-22.768, por meio da transcrição de excerto de T. 

Génicon, que assim registra: “Dans l’approche subjective, il ne peut y avoir d’interdépendance entre les contrats 

que lorsque les trois protagonistes l’admettent, que ce soit explicitement ou implicitement. En somme, les 

contrats ne sont interdépendants qu’en vertu de la volonté des parties. À l’inverse, l’approche objective se 

détache de cette volonté pour contempler seulement l’opération économique en elle-même: l’interdépendance 

sera caractérisée à chaque fois que sera identifié un montage économique global, réalisé grâce à la mise en 
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das afirmações judiciais, é possível encontrar, no repositório da Cour de Cassation, decisões 

que aplicaram todas as três vertentes referidas204. 

No tocante às consequências jurídicas da indivisibilidade ou interdependência, 

diversos arestos importantes, por exemplo, da Chambre Commerciale da Cour de Cassation 

já consignaram que a conexidade contratual permite afastar a aplicação de cláusulas que, com 

o intuito de contrariar os efeitos naturais da coligação, prevejam que um dos contratos não 

será afetado pela inexecução de um ou mais contratos interligados (como, por exemplo, a 

cláusula de divisibilidade – clause de divisibilité). Nessa linha, postulou-se que, na presença 

de um grupo de contratos interdependentes, todo o clausulado inconciliável com a 

característica de inter-relacionamento deverá ser reputado como não escrito205. 

Mais recentemente, prenota-se que, por meio de duas decisões de relevo, aquele 

mesmo tribunal francês parece ter estabilizado o entendimento no sentido de que a principal 

consequência da conexão contratual diz respeito à extensão dos efeitos da “destruição” 

(anéantissement) de um contrato principal aos demais contratos a ele conexos. Esse efeito, 

referido, por vezes, na França, como caducidade (caducité), pode ser enunciado como o 

desaparecimento de um dos elementos constitutivos do contrato ou a “falha” (défaillance) de 

um elemento extrínseco, ao qual está subordinada sua eficácia, produzindo efeitos, em regra, 

pro futuro206207. 

Na seara legislativa, é interessante atentar para o fato de que, em 2008, lançou-se 

projeto de reforma do direito dos contratos208 que, dentre outras disposições, trazia um 

regramento expresso a respeito das situações de interdependência contratual, lhes definindo e, 

ainda, estabelecendo prescrições a respeito (i) da afetação de vícios contratuais na coligação; 

                                                                                                                                                                                     
relation de plusieurs contrats. Dans cette perspective, peu importe, à la limite, la volonté exacte des 

contractants”. O critério misto, por conseguinte, combinará estas duas análises. 
204 Assim, entendendo que a indivisibilidade de dois contratos não pode resultar senão da vontade das partes, 

Cour de Cassation, Première Chambre, 25 juin 1963, Bull. nº 329 e 24 juin 1969, Bull nº 239; aplicando a noção 

de que a indivisibilidade é demonstrada com auxílio dos elementos objetivos, Cour de Cassation, Première 

Chambre, 16 novembre 2004, pourvoi nº 02-11138; 13 juin 2006, Bull. nº 306; 13 mars 2008, Bull. nº 72; 28 

mai 2008, pourvoi nº 07-10786; e, por fim, apoiadas na terceira vertente, segundo a qual os elementos objetivos 

relevam a intenção comum das partes, Cour de Cassation, Première Chambre, 13 janvier 1987, Bull. nº 11; 14 

janvier 2010, pourvoi nº 08-15657. Mencione-se, por oportuno, que também os julgamentos da Chambre 

Commerciale da Cour de Cassation refletem a mesma diversidade de posicionamentos. 
205 Veja-se, a respeito, Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 15 fevrier 2000, Bull. nº 29; 23 octobre 2007, 

pourvoi nº 06-19976 e 6 décembre 2011, pourvoi nº 10-21832. 
206 As decisões mencionadas são Cour de Cassation, Première Chambre, 4 avril 2006, Bull. nº 190 e Chambre 

Commerciale, 5 juin 2007, Bull. nº 156. 
207 O enunciado da caducité, na forma como apresentado, pode ser encontrado no artigo 100 do projeto de 

reforma do direito dos contratos, abaixo apresentado. 
208 O projeto mencionado pode ser consultado no seguinte endereço: 

http://www.lexinter.net/ACTUALITE/projet_de_reforme_du_droit_des_contrats.htm. 
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(ii) das regras de interpretação209 e qualificação210 contratual no contexto de conexidade. 

Assim é que, originalmente, o artigo 13 de referido projeto definia que “são interdependentes 

os contratos concomitantes ou sucessivos cuja execução é necessária à realização da operação 

do conjunto a que pertencem”211.  

Em sede conclusiva, podemos afirmar que a disciplina da coligação contratual, na 

França reunida, modernamente, sob as alcunhas principais de ensembles contractuels, 

interdépendance contractuelle e indivisibilité contractuelle não recebera, até o presente, 

tratativa homogênea, seja em dogmática, jurisprudência ou legislação, ainda que alguns 

aspectos tenham sido já estabilizados. Esse fato não deve levar à falsa impressão, contudo, de 

não ser possível utilizar as extensas contribuições oferecidas pela experiência francesa no 

intuito de analisar e delimitar a figura, no Brasil. 

 

2.4.3. A doutrina espanhola 

 

Por certo, a doutrina espanhola a respeito dos contratos coligados (ou, como ali 

referenciados, “contratos conexos”) encontra maior representatividade na obra de A. L. 

Frías212. 

A autora, reconhecendo que a crescente complexidade das relações econômicas e 

sociais ensejava o surgimento de novas figuras ou novas aplicações das figuras já existentes e 

identificando a ausência de tratamento dogmático da matéria pela literatura jurídica de seu 

país, propõe-se ao enfrentamento do tema, enfatizando, assumidamente, as questões relativas 

à afetação por vícios e adequada delimitação do princípio da relatividade dos efeitos do 

contrato213. 

Assim, estar-se-ia diante do fenômeno da conexão contratual quando vários sujeitos 

celebram dois ou mais contratos distintos, que apresentam uma estreita vinculação funcional 

                                                           
209 “Art. 153, al. 2: Dans l’ensemble contractuel qu’ils forment, les contrats interdépendants s'interprètent en 

fonction de l’opération à laquelle ils sont ordonnés”. 
210 “Art. 156: Hors le cas où elle s’impose à lui en vertu d’un accord des parties portant sur les droits dont elles 

ont la libre disposition, le juge donne ou restitue son exacte qualification au contrat”. 
211 No original: “Sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs dont l’exécution est nécessaire à la 

réalisation de l’opération d’ensemble à laquelle ils appartiennent”. 
212 Cf. Los contratos conexos: estudio de supuestos concretos y ensayo de una construcción doctrinal, 

Barcelona: Bosch, 1994. 
213 Ibidem, pp. 292-304, 304-318. 
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entre si, em razão de sua própria natureza ou da finalidade global que lhes informa, 

vinculação que é ou pode ser juridicamente relevante214. 

Como requisitos mínimos, essenciais à configuração da conexidade, A. L. Frías 

indica (i) a necessária pluralidade de contratos; e (ii) a existência de um nexo funcional, que 

vincule os acordos concluídos215. 

Por fim, a despeito do reconhecimento de que a heterogeneidade das situações fáticas 

que podem configurar conexão contratual impacta na relevância jurídica do fenômeno, são 

identificadas, como principais consequências daí advindas (“efeitos predicáveis da conexão 

contratual”), (i) a “propagação da ineficácia nos contratos conexos”; (ii) a “extensão da 

responsabilidade contratual”; e (iii) a interpretação conjunta216. 

Com relação à primeira consequência, a autora compreende haver, basicamente, duas 

soluções para a problemática. Em sua opinião, caso haja dependência unilateral entre os 

contratos, vale a regra do acessorium sequitur principale, resultando que o destino do 

acessório seguirá, necessariamente, o do principal. Por outro lado, em situações de 

dependência recíproca, diante da ausência de “receita genérica”, vale o entendimento de que 

“se estenderá a ineficácia de um contrato a outro coligado se, frente ao desaparecimento do 

primeiro, o segundo perde sua razão de ser e se faz inalcançável o propósito que vinculava 

ambos os negócios”217. 

No tocante à extensão de responsabilidade, retoma-se a ideia, tão cara à literatura 

francesa, da acción directa (na França, actions directes), propondo-se, então, sua aceitação, 

fundada na ideia de que estas, sendo expressão de um princípio geral e complementar ao 

princípio da relatividade dos efeitos do contrato, obedecem à uma ratio comum, encontrada 

na própria conexão das relações jurídicas. Tal aceitação, contudo, não seria ilimitada, mas, 

antes, deveria obedecer a determinados pressupostos, traçados com vistas à possibilitar 

raciocínio analógico entre o caso concreto e determinada hipótese legalmente prevista de ação 

direta218. 

Por fim, em matéria de interpretação, afirma-se, de plano, que a atividade exegética 

deve ser sempre dirigida à perquirição da “vontade comum” dos contratantes. No entanto, a 

indagação de referida vontade somente poderia, regra geral, ser encontrada com apoio em 

outro contrato caso este houvesse sido celebrado pelas mesmas partes do contrato 

                                                           
214 Cf. FRÍAS, Ana López. Los contratos conexos, cit., p. 273. Segundo a autora, o vínculo é relevante quando a 

lei assim estabeleça ou pode ser relevante quando as partes assim o definam, sem apoio do texto positivado. 
215 Ibidem, pp. 276-284. 
216 Ibidem, pp. 291-321. 
217 Ibidem, p. 299. 
218 Ibidem, pp. 309-310. 
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interpretado. A exceção se daria naqueles casos em que, muito embora os contratos fossem 

celebrados por partes distintas, pudesse ser aferida uma conexão “derivada de critérios 

objetivos e que seja realmente conhecida por todas as partes implicadas”219. 

 

2.4.4. A doutrina brasileira 

 

Como se viu anteriormente, as primeiras preocupações científicas com a figura da 

conexidade contratual, na dogmática jurídica estrangeira, especialmente europeia, não são 

recentes. O mesmo se pode afirmar com relação à tratativa do tema no Brasil – a bem da 

verdade, já em obras clássicas, como a de F. C. Pontes de Miranda e O. Gomes, deu-se 

alguma atenção à conceituação e classificação, da “pluralidade negocial”, na primeira, e da 

“união ou coligação de contratos”, na segunda220. 

Mais recentemente, variados os autores a se dedicarem, de forma mais exclusiva, à 

análise da figura, precisando sua construção histórica, principalmente nos sistemas jurídicos 

de tradição romano-germânica, bem como delimitando seus contornos e conceito e, por fim, 

examinando as consequências jurídicas daí irradiadas221. 

R. X. Leonardo, debruçando-se sobre a questão da interligação contratual no âmbito 

do mercado habitacional, argumenta serem várias as expressões utilizadas para precisar um 

mesmo conceito. Assim, diz o autor, dentre as expressões entendidas como sinônimas, quais 

sejam a de contratos coligados, contratos conexos, grupos de contratos, contratos ligados e 

redes contratuais, opta-se por seguir com a utilização desta última, porquanto supostamente 

apta a englobar não somente a perspectiva funcional do fenômeno, isto é, a noção de 

finalidade econômica, mas, também, o próprio nexo vinculativo. Na sequência, uma rede 

contratual é definida como uma coordenação de contratos, estruturalmente singulares mas 

simultaneamente articulados em razão de um nexo econômico, funcional e sistemático222. 

                                                           
219 Cf. FRÍAS, Ana López. Los contratos conexos, cit., pp. 320-321. 
220 Cf. Tratado de direito privado, tomo III, Campinas: Bookseller, 2001, pp. 215-217 e Contratos, 26a ed., Rio 

de Janeiro: Forense, 2008, pp. 121-122. Se nos é permitido, não concordamos com O. Gomes quando este afirma 

que, em qualquer de suas formas, a “coligação dos contratos não enseja as dificuldades que os contratos mistos 

provocam quanto ao direito aplicável, porque os contratos coligados não perdem a individualidade, aplicando-se 

lhes o conjunto de regras próprias do tipo a que se ajustam”. Ora, se é verdade que os coligados mantêm sua 

autonomia estrutural, o nexo interrelacional que garante a coesão do grupo funcionaliza o objeto de cada um 

deles. Disso decorre que uma das consequências jurídicas possivelmente decorrentes da coligação é, justamente, 

a derrogação do regime contratual típico, como se verá adiante. 
221 Veja-se, por exemplo: DE NARDI, Marcelo. Redes de contratos, cit.; KATAOKA, Eduardo Takemi. A 

coligação contratual, cit.; KONDER, Carlos Nelson. Contratos conexos, cit.; LEONARDO, Rodrigo Xavier. 

Redes de contratos, cit.; e MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Coligação contratual, cit. 
222 Cf. Redes contratuais, cit., pp. 128-137. A confusão terminológica empreendida pelo autor é festejada – de 

forma equivocada, ao que nos parece – por J. V. L. Enei: “Preferimos a expressão contratos coligados no direito 
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Quando analisada de forma detida a teoria das redes contratuais, sobressaltam 

elementos que diferenciam esse fenômeno, em muito, da coligação contratual, de modo a não 

ser possível falar sequer, em nossa opinião, em uma relação de gênero e espécie. Por essa 

razão, não aceitamos a equiparação dos conceitos, como sustenta R. X. Leonardo223. 

Posição semelhante é defendida por E. T. Kataoka, quando sustenta, também em 

referência à confusão dogmática com relação à definição do fenômeno dos contratos 

coligados, haver equivalência das expressões utilizadas nas variadas experiências jurídicas. 

Preferindo recorrer à ideia de contratos coligados, o autor assinala que, no entanto, todas as 

nomenclaturas já referidas dizem respeito à situação “na qual um contrato causa interferência 

em outro”. A extremada amplitude da definição – haja vista que, contemporaneamente, a 

interferência de um contrato em outro é rotineira, mas, nem sempre, causadora de 

consequências jurídicas específicas – é temperada com a advertência no sentido de que “a 

projeção de eficácia jurídica entre os contratos integrantes de uma mesma operação 

econômica não é uma decorrência necessária e automática de uma estrutura econômica”224. 

Após discorrer sobre as diferenças entre as perspectivas italiana – bastante atenta ao 

exame da contaminação de determinado negócio em virtude de vício atinente a um negócio a 

este coligado –, francesa – centrada na sobreposição da relatividade dos efeitos do contrato e 

expansão da categoria de partes contratuais – e argentina de análise do fenômeno da 

conexidade contratual, C. N. Konder aponta que o operador, em busca de um critério capaz de 

unificar os contornos da figura, naturalmente se verá perplexo, haja vista a heterogeneidade de 

tratativa recebida, pela conexão contratual – para utilizar a denominação referida pelo autor – 

na dogmática jurídica225.  

A solução acertada, em sua opinião, socorre-se da ideia de vinculação funcional entre 

os negócios, tão amplamente disseminada, principalmente, na literatura italiana, mas 

igualmente utilizada pelos autores franceses (“fim ulterior”). Portanto, estará a finalidade 

global perseguida pelo programa contratual a impor ao jurista o dever de “não se restringir ao 

                                                                                                                                                                                     
brasileiro mais pelo seu uso mais disseminado, e menos pelas implicações que tal escolha possa sugerir. Rodrigo 

Xavier Leonardo, em excelente Dissertação de Mestrado sobre o tema aplicado ao contexto do mercado 

habitacional, emprega, com muita propriedade, a expressão redes contratuais, sob o fundamento de que tal 

expressão “ressalta não apenas a reunião de contratos voltados para uma determinada finalidade econômica, mas 

também um nexo sistemático entre os diversos contratos”. Cf. Contratos coligados, cit., p. 113. Ao contrário do 

afirmado, a escolha conceitual traz consigo muitas implicações, como demonstraremos adiante. 
223 A distinção será melhor estabelecida quando nos dedicarmos à diferenciação entre a coligação contratual e 

outras figuras semelhantes. 
224 Cf. A coligação contratual, cit., p. 4. 
225 Cf. Contratos conexos, cit., pp. 180-181. 
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exame singularizado dos contratos, mas ser capaz de enxergar o todo, perceber o regulamento 

de interesses em sua totalidade plurinegocial”226.  

De forma sintética, serão conexos, segundo referido autor, aqueles contratos que, 

muito embora desempenhem, de forma individual, suas funções específicas, juntos 

apresentem uma função global, ulterior227. A principal crítica que se pode tecer a essa 

definição diz respeito, novamente, à sua amplitude.  

Nessa linha, referir uma situação como de conexidade contratual simplesmente em 

virtude da existência de uma função ulterior pretendida pelo conjunto parece ampliar 

demasiadamente o leque de situações nas quais o vínculo entre os contratos passa a ser 

juridicamente relevante, tornando a definição, em última instância, pouco operacional. Não é 

preciso muito esforço para perceber que, muito embora os mais variados contratos possam 

desempenhar, conjuntamente, uma função diferente daquela função específica de cada um 

deles, nem sempre o nexo a uni-los será merecedor de preocupação – no sentido de conferir-

lhe, ao nexo, aos contratos individuais e ao programa contratual, consequências específicas – 

por parte do ordenamento jurídico. 

Isso não deve significar, no entanto, que a análise funcional do conjunto de contratos 

é irrelevante. Muito pelo contrário, a já referida noção de operação econômica subjacente e a 

compreensão do nexo funcional, melhor tratado adiante, são ferramentais extremamente 

importantes, nos quais o hermeneuta deve, necessariamente, apoiar sua análise. O que parece 

exagerado, assim, é a adoção da finalidade global como critério unitário. 

Mais recentemente, M. de Nardi, pretendendo conceituar as redes contratuais, inicia 

tecendo considerações a respeito do que entende por grupos de contratos. Para o autor, esta 

categoria, genérica, teria como configuração nuclear uma multiplicidade de instrumentos, 

identificados por determinada característica em comum, alinhados, assim, a uma coesão de 

propósitos, verdadeiro fim comum228. A definição, por guardar grande semelhança com 

aquela proposta, em um primeiro momento, na doutrina francesa, merece as mesmas críticas 

já apresentadas: sua utilidade é extremamente reduzida, em virtude de sua extremada 

abertura229. 

A solução oferecida pelo autor parece insatisfatória. Constatada a pouca 

prestabilidade jurídica da definição de grupos de contratos apresentada, refere-se, então, a 

                                                           
226 Cf. KONDER, Carlos Nelson. Contratos conexos, cit., p. 181. 
227 Ibidem, p. 189. 
228 Cf. Redes de contratos, cit., pp. 149-150. 
229 Aliás, a crítica é estabelecida pelo próprio autor, ao afirmar que: “O conceito, por sua amplitude, serve para 

pouco mais que denunciar a complexidade possível na realidade socioeconômica, forçando a crítica ao modelo 

absoluto de contrato da teoria contratual clássica”. Ibidem, p. 151. 
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uma sua espécie, qual seja a dos contratos conexos. Assim, prossegue, estes últimos seriam 

“especial tipo de “grupo de contratos””, cujo elemento distintivo seria a conexão em vistas de 

uma “finalidade comum, finalidade supracontratual”230. De todo modo, já se havia feito 

alusão a este escopo comum quando da proposta definição de grupos de contratos, pelo que 

não se consegue compreender, com exatidão, qual a real distinção entre gênero e espécie. O 

problema se agrava quando, mesmo após reputar pouca operacionalidade ao gênero, 

praticamente replica-se suas características à espécie, não sendo possível concluir senão por 

sua igualmente escassa utilidade teórica e prática.  

Na sequência, vai afirmar M. de Nardi que o processo interpretativo destes contratos 

conexos deve ser exercido percebendo-se a situação de “dependência recíproca” dos contratos 

e vislumbrando-se, no conjunto, um “sistema, uma organização, um interesse associativo”231.  

Engana-se novamente o autor, haja vista que, como se verá adiante, a relação de 

dependência entre os contratos do programa, muito embora existente, pode, para além de 

recíproca, ser unilateral: é o que acontece, via de regra, na coligação natural, nos casos de 

contrato principal e subcontrato, ou de contrato principal e acessório. Igualmente, o aspecto 

sistemático e associativo parece relacionar-se muito mais com o fenômeno das redes 

contratuais que, como já sublinhado, não se confunde com a coligação contratual (nem com o 

que C. N. Konder chama de contratos conexos), incorrendo o autor, mais uma vez, em 

confusão técnica e terminológica. 

Da breve exposição feita com relação à elaboração da teoria da coligação contratual 

nas dogmáticas italiana, francesa, espanhola e brasileira, um ponto, ao qual já se fez menção 

indireta acima, merece atenção. Em nossa opinião, muito embora tenha sido frutífera a 

literatura a se dedicar ao tema em todos esses países, especialmente na experiência europeia, 

onde este foi merecedor de exclusividade em momento mais anterior, parece sensato afirmar 

que a produção se restringiu, em todos os casos, à análise de um ou alguns dos efeitos 

próprios da coligação contratual. 

Nessa linha, é possível constatar que a doutrina italiana, extremamente ampla em 

matéria de coligação contratual, em todas as três classificações temporais a que se aludiu 

neste trabalho, centrou sua análise na disseminação de vícios ao longo do programa 

contratual, examinando, portanto, as consequências jurídicas daí decorrentes no plano da 

validade e eficácia dos negócios coligados.  

                                                           
230 Cf. DE NARDI, Marcelo. Redes de contratos, cit, p. 153. 
231 Ibidem, p. 154. 
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A doutrina francesa, por sua vez, inicialmente sob a ótica dos groupes de contrats, 

momento no qual ganhou fôlego a construção dogmática das ações diretas e, posteriormente, 

por meio das diversas releituras, culminando no momento atual, aonde predomina o recurso 

ao conceito dos ensembles, teve como preocupação singular a superação do clássico princípio 

da relatividade dos efeitos dos contratos, buscando tutelar terceiros que, embora não 

pudessem ser categorizados como co-contratantes diretos, faziam parte, em alguma medida, 

da relação global. 

Semelhantemente, a experiência espanhola parece ter assumido, como compromissos 

nucleares, a possibilidade de afetação dos “contratos conexos” por situações de ineficácia 

verificada em outras relações jurídicas e a recepção das ações diretas de origem francesa, 

somente dispensando atenção marginal às questões da interpretação e da qualificação. 

Em virtude deste fenômeno de segmentação analítica, o operador, diante de uma 

situação concreta de coligação contratual, via-se compelido a manejar, além de conceitos 

heterogêneos, lições excessivamente amplas – abrangendo, sob o manto da coligação, 

quaisquer situações de vinculação contratual – ou restritas – cingidas, assim, a tal ou qual 

consequência jurídica da conexidade. 

A problemática parece ter sido adequadamente solucionada, em nossa opinião, pela 

construção dogmática levada a cabo por F. P. C. Marino. Por essa razão, adotamos, como 

marco teórico, para adiante, sua obra232, a ser naturalmente complementada, quando assim 

necessário. 

 

2.5. Conceito e elementos essenciais dos contratos coligados 

 

Contratos coligados podem ser definidos como “contratos que, por força de 

disposição legal, da natureza acessória de um deles ou do conteúdo contratual (expresso ou 

implícito), encontram-se em relação de dependência unilateral ou recíproca”233. 

Como dissemos anteriormente, o conceito acima apresentado, construído de forma 

propositalmente aberta, parece constituir uma situação precisamente intermediária, entre o 

                                                           
232 Cf. Coligação contratual, cit. 
233 Cf. MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados, cit., p. 99. De forma relativamente 

semelhante, na literatura alemã, J. Gernhuber, em seu Das Schuldverhältnis: Begründung und Änderung, 

Pflichten und Strukturen, Drittwirkungen, citado por G. Teubner, sustenta que a expressão contratos conectados 

seria aplicável a todas as relações contratuais mutuamente impactantes, sejam aquelas de natureza bilateral ou 

multilateral, nas quais a interconectividade faz emergir consequências jurídicas (de natureza genética, funcional 

ou condicional), quer quando uma relação contratual afeta a outra (ou outras) ou quando impactos mútuos são 

observados. Cf. Networks, cit., p. 146. 
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extremismo, que leva à pouca operacionalidade e o reducionismo, que cinge a análise a um ou 

poucos aspectos. A plasticidade da realidade socioeconômica atual leva a crer que a existência 

de contratos coligados pode ser causadora de um espectro amplíssimo de consequências 

jurídicas, que somente poderão ser adequadamente apreendidas no caso concreto. Por essa 

razão seria, de fato, infrutífero pretender uma definição demasiadamente hermética do 

conceito que, invariavelmente, deixaria de apreender tal ou qual corolário do fenômeno. 

Dessa noção, podemos inferir serem, em suma, dois os principais elementos 

constitutivos da coligação contratual juridicamente relevante, quais sejam: (i) a existência de 

uma pluralidade de contratos, celebrados não necessariamente entre as mesmas partes; e (ii) a 

interligação, por meio de um vínculo, unilateral ou recíproco.  

A pluralidade negocial distingue a coligação, portanto, de figuras semelhantes, mas 

instrumentalizadas em contrato único (como os contratos complexos, mistos e plurilaterais) e 

o nexo contratual tem o condão de divisar a figura daqueles tantos casos em que, muito 

embora sejam vários os contratos celebrados, não guardam eles conexão juridicamente 

relevante. Aliás, o vínculo entre os diversos contratos – ou, mais especificamente, a origem 

desse vínculo – é que será elemento central apto a possibilitar uma classificação dogmática 

das espécies de coligação contratual.  

 

2.6. Espécies de contratos coligados 

 

Não se erra ao afirmar que o vínculo entre os contratos coligados poderá originar-se 

de disposição legal, da natureza acessória de um dos contratos ou, como mais frequentemente 

ocorre, do clausulado contratual, expresso ou implícito. Naquele primeiro caso, chamaremos a 

coligação contratual de ex lege, ao passo que, no segundo, faremos referência à coligação 

natural e, por fim, à coligação voluntária, expressa ou implícita234. 

 

2.6.1. Coligação ex lege 

 

A primeira consideração a ser feita, aqui, parece bastante evidente: toda e qualquer 

coligação contratual, seja qual for a origem do nexo funcional, deve, no mínimo, guardar 

compatibilidade e consonância com a lei em sentido amplo. Assim, claro está que não se 

                                                           
234 Trata-se da classificação proposta por F. P. C. Marino, em seu Contratos coligados, cit., pp. 100 e ss. 
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poderá pretender atribuir consequências jurídicas válidas a um programa contratual coligado 

que viole, direta ou indiretamente, o ordenamento em que inserido. 

Se a afirmativa acima é verdadeira, também o é a constatação no sentido de que 

algumas coligações, além de congraçarem com a legislação, dela expressamente derivam, em 

virtude de referência direta ou previsão normativa de um ou alguns de seus efeitos. São estas, 

portanto, as coligações ex lege. 

Importante agregar, em contraponto, serem pouquíssimos os casos, especialmente em 

direito brasileiro, nos quais a lei refere, de modo expresso, à coligação (ou a seus efeitos). 

Igualmente, nesses poucos casos a disciplina do fenômeno é, geralmente, incompleta. O 

principal exemplo, entre nós, situa-se na disciplina do direito do consumidor e é apontado por 

C. L. Marques: trata-se da coligação entre fornecimento para consumo e financiamento235. 

Note-se, como bem o faz F. P. C. Marino, que o principal apontamento a ser feito, 

com relação à coligação ex lege e as demais espécies, diz respeito ao grau de facilidade da 

interpretação contratual. Isso quer dizer que, nos casos em que a origem da coligação remete, 

diretamente, à lei, a determinação da existência e intensidade do entrelaçamento contratual é 

substantivamente facilitada, se comparada, por exemplo, com as coligações voluntárias 

implícitas, mais adiante examinadas236.  

Não queremos dizer que nos primeiros não reste, ao intérprete, nenhuma tarefa – 

muito pelo contrário, pois, como alinhavado acima, a disciplina legal da coligação, quando 

existente, é, geralmente, insuficiente – mas, sim, que o ponto de partida da exegese é 

apresentado de forma mais cristalina, afinal, de plano já se pode afirmar haver coligação, em 

alguma intensidade e producente de algum ou alguns efeitos. 

 

2.6.2. Coligação natural 

 

                                                           
235 Para uma análise pormenorizada do tema, veja-se Contratos no código de defesa do consumidor: o novo 

regime das relações contratuais, 6a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, pp. 106-113. No entanto, 

discordamos da classificação proposta pela autora, segundo a qual o gênero contratos conexos dividir-se-ia em 

três espécies, quais sejam (i) grupo de contratos; (ii) rede de contratos; e (iii) contratos conexos stricto sensu. 

Isto porque, a um, já assentamos a amplitude – e pouca prestabilidade – da noção de “grupo de contratos”, que, 

na lição da autora, parece não destoar em nenhum aspecto substancial da definição de “contratos conexos stricto 

sensu” e, a dois, porque a conexidade (no sentido de coligação) não pode ser compreendida como gênero da qual 

as redes contratuais são espécie, ponto que examinaremos adiante. 
236 Cf. Contratos coligados, cit., p. 105. 
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Preliminarmente, é necessário advertir que parte dos estudiosos da coligação 

contratual utiliza, como sinônimo de coligação natural, a expressão coligação necessária237. 

O emprego desta última se difundiu, principalmente, com G. Oppo, que albergava, sob a 

categoria, aquelas hipóteses em que a coligação tivesse por fundamento a natureza ou função 

de um ou alguns dos contratos vinculados238. 

Não se discorda do fato de que é necessário divisar, de um lado, as situações em que 

a coligação tem, por origem direta, a lei em sentido amplo e, de outro, a própria natureza 

típica, verdadeiramente acessória, de um dos contratos coligados. No entanto, para referir 

essas situações, parece-nos muito mais acertada a utilização da terminologia coligação 

natural, em virtude de, principalmente, duas razões. 

A primeira delas é que, muito embora, como visto, um dos contratos possa ser 

acessório, nem sempre o vínculo – natural, é verdade – será necessário, na estrita acepção do 

vocábulo239. A casuística é repleta de exemplos nesse sentido: é bem possível que as partes, 

inicialmente, não prevejam a celebração do contrato acessório, de modo que o vínculo 

somente surgirá de modo acidental, contingente240. Cogite-se, a esse respeito, de partes que 

celebram um contrato-base de empreitada, a qual, no curso de sua execução, vê-se então 

acompanhada por uma subempreitada (não celebrada no momento inicial e, portanto, 

impossível de ser caracterizada como necessária). 

A segunda ordem de argumentação contrária ao emprego da expressão diz respeito 

ao fato de que sua utilização pode causar confusões indevidas. Isso porque seria possível, em 

tese, entender que, em uma operação econômica complexa, estruturada por meio do recurso a 

uma pluralidade de contratos, individualmente incapazes de apreender a totalidade da 

realidade contratada e desejada, mas cuja natureza típica não implica a coligação, haveria 

coligação necessária – necessária porque somente por meio do arranjo contratual interligado é 

que a consecução do fim comum seria possível. Assim, é possível afirmar que, nesses casos, 

haveria necessidade no plano econômico, dos negócios, mas não no plano jurídico241. 

Trata-se de raciocínio equivocado. O elemento distintivo da coligação natural é, 

justamente, o fato de que o tipo empírico em consideração, em virtude de suas peculiares 

                                                           
237 É o caso de E. T. Kataoka, para quem, ao lado dos casos de coligação voluntária, fruto do exercício da 

autonomia privada das partes, existem as situações de coligação necessária, que podem ter origem em norma 

legal expressa – hipótese que aqui denominamos de coligação ex lege, sem incluí-la como subespécie da 

coligação natural – ou na boa-fé objetiva. Cf. A coligação contratual, cit., p. 137. 
238 Ibidem, p. 137. 
239 Significando, portanto, que a coligação seria subsistente por si mesmo, precisa, inabdicável. 
240 Assim, se o vínculo, nesses casos, é contingente, seria mesmo ilógico referir a coligação como necessária, 

tendo-se em vista que tudo aquilo que é contingente ocorre, à evidência, acidentalmente. 
241 Cf. KATAOKA, Eduardo Takemi. A coligação contratual, cit., p. 142. 
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características, pressupõe a existência de um ou mais contratos a ele relacionados. Na hipótese 

acima utilizada para elucidar a impropriedade do posposto necessária, os tipos empíricos não 

pressupõem qualquer acessoriedade, de modo que sua categorização adequada, portanto, seria 

sob o manto das coligações voluntárias, apresentadas na sequência242. 

Empregando o vocábulo necessária em sentido diverso, E. T. Kataoka afirma que a 

coligação assim chamada é aquela que, em síntese, decorre da lei. Essa origem, no entanto, 

pode se fundar em normas expressas ou decorrer da boa-fé objetiva243.  

Parece evidente que, nos casos em que a lei expressamente refere a coligação ou 

alguns de seus efeitos, o fenômeno será necessário no sentido de obrigatório, até mesmo em 

virtude da impossibilidade de haver coligação contrária ao ordenamento. No entanto, a 

expressão “necessária” guarda uma série de inconvenientes, acima referidos e, por essa razão, 

preferimos não a utilizar. 

Mais apropriada, portanto, a expressão coligação natural, porque nos permite 

individualizar, com maior precisão, o elemento do tipo que pressupõe o vínculo. O nexo é, 

assim, natural, mas nem sempre necessário, podendo mesmo, como visto, ser acidental. 

Exemplos desta espécie são o contrato principal e o contrato de garantia típico (como 

a fiança, o seguro-fiança, os contratos de hipoteca, penhor, anticrese etc.) e o contrato 

preliminar e o definitivo. 

 

2.6.3. Coligação “voluntária” 

 

A categoria da coligação voluntária, como a denominação intuitivamente aponta, fica 

reservada às situações nas quais o nexo entre os contratos não tem por origem direta a lei em 

sentido amplo nem a natureza de um dos tipos contratuais.  

Nos parece prudente fazer uma breve ressalva: certa voluntariedade pode haver, é 

fato, em situações enquadráveis nas demais espécies de coligação. Assim, é possível dizer que 

mesmo naqueles casos em que o vínculo vem peremptoriamente prescrito em disposição legal 

ou decorre da natureza de um dos contratos coligados, as partes podem, subjetivamente, 

desejar a coligação. Por essa razão é que a expressão é utilizada entre aspas. Mas, de todo 

modo, também aqui parece haver certa necessidade, se cogitarmos desta imprescindibilidade 

no sentido de possibilidade de realização da operação global. Trata-se, a bem da verdade, do 

                                                           
242 Cf. MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados, cit., p. 106. 
243 Cf. A coligação contratual, cit., p. 147. 
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exemplo apresentado para ilustrar a confusão terminológica proporcionada pelo uso da 

expressão coligação necessária. 

Feita esta anotação, complemente-se que, por vezes, ao lado mesmo do “elemento 

objetivo” da coligação, instrumentalizado pelo nexo funcional a unir os contratos, faz-se 

menção a um “elemento subjetivo”, consistente na intenção das partes em perseguir um 

escopo comum por meio da coordenação negocial. Relembre-se, a propósito, que a recente 

jurisprudência francesa da Cour de Cassation tem, inclusive, exigido a verificação dessa 

vontade objetivada para a identificação de uma interdépéndance contractuelle, no contexto 

dos modernos ensembles.  

A opinião não passa isenta de críticas, como a tecida por F. P. C. Marino, para quem 

a vontade direcionada ao estabelecimento do nexo não pode ser adequadamente considerada 

um elemento do conceito de coligação, concernindo, isto sim, à origem do vínculo e, portanto, 

sendo elemento hábil a permitir a classificação do fenômeno quanto à sua fonte244. 

Nessa toada, a coligação “voluntária” pode ser subdividida em explícita e implícita. 

No primeiro caso, o que se verifica é a existência de cláusulas contratuais que expressamente 

disciplinem o vínculo e suas consequências, enquanto que, no segundo, o recurso do 

intérprete deverá ser ao fim concreto do programa contratual e às circunstâncias 

interpretativas. 

Assim como se fez ao tratar da coligação ex lege, é de se verificar que a distinção 

essencial entre as subespécies aqui abordadas diz respeito à profundidade e complexidade do 

processo interpretativo exigido do operador para constatar a situação de interdependência e 

precisar quais são e qual a extensão de suas consequências.  

O raciocínio desenvolvido, aqui e alhures, é basicamente o mesmo: naturalmente, 

nos casos em que o clausulado expresso dos contratos (lá, a lei em sentido amplo) disciplina, 

em alguma medida, a coligação, haverá, de plano, um ponto de partida estabelecido para o 

exegeta, valendo o mesmo temperamento então apresentado, no sentido de que a referência 

contratual expressa à coligação rarissimamente será acabada, havendo então, na maioria dos 

casos, espaços interpretáveis. 

Exemplo tradicional de coligação “voluntária” explícita é encontrado em algumas 

operações econômicas complexas, nas quais são pactuados contratos cujo objeto exclusivo é 

fornecer um quadro geral da operação, prescrevendo, assim, regras e procedimentos. No 

linguajar emprestado dos países de tradição anglo-saxã, são esses instrumentos denominados 

                                                           
244 Cf. Contratos coligados, cit., p. 107. 
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de master agreement ou umbrella agreement. Isto se dá, ilustrativamente, nos consórcios e 

joint ventures e nas próprias operações de project finance, podendo aparecer, ainda, em 

fornecimentos ou prestações de serviços continuadas245. 

É de se ponderar, por outro lado, que, como visto, a coligação “voluntária” pode 

também ser implícita, de modo a ser desnecessária, para a configuração da interdependência, 

a celebração de um contrato especificamente designado para tratar do fenômeno e suas 

consequências, nos moldes do master agreement.  

Assim, são também indicativas da coligação cláusulas de tal ou qual contrato, 

estipulando, por exemplo, que o inadimplemento materializado no âmbito de um dos 

instrumentos terá, como consectário, o inadimplemento dos termos de outro a ele coligado 

(são as chamadas cláusulas de inadimplemento cruzado ou cross-default246) ou que 

determinada previsão contratual deverá ser cumprida sempre que prestação correlata, 

constante de outro contrato coligado, assim o for. 

Um último comentário nos parece oportuno. Se, por um lado, é lícito às partes, desde 

que guardada observância da lei em sentido amplo, estabelecer, no clausulado contratual, de 

forma explícita, a existência da coligação e a disciplina de um ou alguns de seus efeitos, por 

outro lado não é unânime a aceitação, na dogmática e na jurisprudência, do entabulamento 

expresso da desvinculação contratual. Explica-se. 

Em determinados casos, em que há, a priori, coligação contratual, pode ser do 

melhor interesse das partes prever, de forma clara, a separação entre instrumentos 

economicamente vinculados. Usualmente, no Brasil, referida disposição contratual é chamada 

de cláusula de separação, enquanto que, na França, por exemplo, país aonde a jurisprudência 

já se debruçou sobre o tema, como discutido em momento anterior, alude-se à clause de 

divisibilité. 

                                                           
245 Neste tocante, cf. ENEI, José Virgílio Lopes. Contratos coligados, cit., p. 121. Sobre o tema, veja-se: 

“Umbrella agreements between parties are private arrangements that provide a framework of clauses which 

regulate contracts. Generally, they are not concerned with immediate contractual decisions but rather they 

explicitly spell out the principles that guide future contractual decisions”. Cf. MOUZAS, Stefano; FURMSTON, 

Michael. From contract to umbrella agreement, The Cambridge Law Journal, v. 67, 2008, p. 39. 

Entre nós, P. A. Forgioni observa que os contratos-quadro “visam a proporcionar maior grau de segurança para 

as partes em face do desenvolvimento de operações futuras. Afastando-se de um “congelamento” da relação, 

procura-se gerir o risco representado pela ausência de vínculo contratual. A confiança assume papel primordial; 

o contrato origina moldura dentro da qual se desenrolam as ligações futuras, capaz de adaptar o liame aos 

tempos vindouros e salvaguardar a estabilidade da relação”. Cf. Contratos empresariais, cit., p. 54. 
246 A cross-default clause é definida como sendo uma “contractual provision under which default on one debt 

obligation triggers default on another obligation”. Cf. GARNER, Bryan A. Black’s Law Dictionary, 9a ed., St. 

Paul: Thomson West, 2009, p. 433, verbete “cross-default clause”. No entanto, as cláusulas de inadimplemento 

cruzado podem referenciar não somente prestações relativas a operações de dívida, como deflui da leitura do 

excerto.  
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Para F. P. C. Marino, ainda que se confira, em um primeiro momento, eficácia à 

cláusula, esse seu caráter não pode ser entendido de forma absoluta. Assim, a casuística impõe 

ao operador que interprete o conjunto contratual e o fim concreto do programa, a fim de 

confirmar ou enjeitar–lhe a eficácia. Será caso de rejeição, assim, quando, a partir de uma 

interpretação contratual corretiva, os elementos indicarem haver conflito entre a cláusula e os 

demais elementos que sinalizem a coligação247. 

Na França, a jurisprudência recente da Cour de Cassation tem entendido que a 

constatação de um ensemble indivisível implica na necessária desconsideração de todo o 

clausulado que, por sua natureza, seja de impossível conciliação com a vinculação dos 

contratos. Deste modo, por exemplo, é possível reputar como não-escrita a clause de 

divisibilité. 

Vistas, assim, as três espécies de coligação contratual, classificadas com base no 

critério da origem do vínculo relacional, é necessário examinar a dicotomia unidade e 

pluralidade. Como visto, os contratos coligados, apesar de conservarem sua estrutura 

autônoma e finalidade específica, vinculam-se por um nexo funcional. Podemos falar, assim, 

no binômio autonomia estrutural, de um lado, e nexo funcional, de outro. 

 

2.7. A identificação da coligação contratual: falsos casos e parâmetros norteadores 

 

Desde os primórdios da formulação da teoria da coligação, a dogmática jurídica 

contratual tem, repetidamente, confundido (e, por vezes, equiparado) o fenômeno com outras 

situações contratuais vizinhas, como é o caso dos contratos mistos e dos contratos complexos. 

A primeira observação que se deve fazer, nessa seara, diz respeito ao fato de que o 

negócio jurídico pode ser classificado como simples ou complexo. Complexos serão aqueles 

negócios em que há verdadeira pluralidade, seja ela de sujeitos (complexidade subjetiva), de 

objetos ou prestações (complexidade objetiva) ou de manifestações de vontade (complexidade 

volitiva). 

A princípio, esta última afirmação pode causar estranheza, haja vista que, por 

definição, todo contrato deverá (i) conglobar mais de uma parte (de modo a, naturalmente, ser 

subjetivamente complexo); (ii) instrumentalizar mais de uma manifestação de vontade 

(porque a cada parte corresponde, ao menos, uma); e (iii) encerrar uma pluralidade de 

                                                           
247 Cf. Contratos coligados, cit., p. 103. 
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prestações. Assim, se interpretada literalmente, a assertiva poderia levar à conclusão de que 

todo contrato seria, de fato, um negócio jurídico complexo. 

No entanto, o que se quer afirmar, por negócio jurídico complexo, segundo os três 

elementos nos quais a pluralidade poderá se verificar, é que, naquele, (i) a pluralidade 

subjetiva significará que, em um dos polos da relação jurídica (centro de interesses), haverá 

mais de um sujeito; (ii) a pluralidade objetiva consistirá na realização, por ao menos uma das 

partes, de uma pluralidade de prestações; e (iii) a pluralidade volitiva, por sua vez, verificar-

se-á pela multiplicidade de manifestações de vontade, igualmente, por pelo menos uma das 

partes. 

Feito o esclarecimento, podemos divisar, de um lado, os contratos mistos e, de outro, 

os contratos complexos. Entende-se, modernamente, como misto o contrato que, sendo único, 

combina elementos característicos de tipos contratuais distintos248. Dizem respeito, portanto, a 

uma específica hipótese de pluralidade objetiva, na qual as prestações das partes referenciam 

diferentes tipos contratuais. Por outro lado, os contratos complexos, como visto, podem ter 

sua pluralidade fundada não só no aspecto objetivo, mas, igualmente, no subjetivo e volitivo. 

Aliás, é justamente com os contratos mistos que se verificou maior preocupação em 

traçar elementos distintivos. Essa exacerbada preocupação levou, como bem aponta F. P. C. 

Marino, a uma indevida redução de todos os problemas condizentes à separação entre unidade 

e pluralidade negocial à escolha entre contratos mistos e coligação contratual249. 

Se a complexidade do contexto econômico e social levou, invariavelmente, ao 

crescimento exponencial do número de situações fáticas organizadas por meio da coligação 

contratual, é bem verdade que, paralelo a isso, tornou-se imperativo o estabelecimento de 

critérios rigorosos para que não haja a confusão entre hipóteses. Complementarmente, é de se 

levar em conta que, na atual situação da dogmática jurídica, as categorias autônomas dos 

contratos mistos e complexos são, por vezes, mais aptas a lidar com uma gama de 

manifestações negociais.  

Nesta toada, é possível sublinhar os principais critérios utilizados para identificar a 

coligação contratual, distinguindo-lhe do contrato único e, além, afirmando-lhe como figura 

mais hábil a disciplinar determinada situação. 

Adotando-se o modelo proposto por F. P. C. Marino, serão três, portanto, as 

coordenadas de análise: (i) os limites dos tipos contratuais de referência; (ii) a multiplicidade 

                                                           
248 Cf. MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados, cit., p. 111. Esta mesma posição é 

defendida por E. Roppo, ao se afirmar que os contratos mistos são aqueles “nos quais estejam presentes, e se 

combinem, elementos próprios de diversos tipos legais”. Cf. O contrato, cit., p. 136. 
249 Cf. Contratos coligados, cit., p. 115. 
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de centros de interesse; e (iii) subsidiariamente, a diversidade instrumental, temporal e de 

contraprestação250. 

Com base nas três vertentes acima introduzidas, o contrato único restará configurado 

quando (i) o tipo individual, em virtude de sua flexibilidade, puder abarcar todas as prestações 

contratuais; (ii) figurarem, na relação, apenas duas partes ou, figurando mais de duas, houver 

uma indissociabilidade de interesses, que compreenderão, assim, a totalidade da operação 

econômica subjacente; ou (iii) forem compatíveis, no tempo, as prestações das partes ou, 

subsidiariamente, verificar-se unidade de contraprestação. Essas características marcadamente 

afastam, como se verá, as peculiaridades presentes nos casos mais notáveis de coligação 

contratual. 

Em contraponto, como aduzido pelo marco teórico aqui adotado, nas situações mais 

latentes de coligação contratual se evidencia pelo menos um, dentre três principais fatores, 

quais sejam: (i) “incongruência ou insuficiência dos tipos contratuais envolvidos, 

isoladamente considerados, em relação à operação econômica subjacente”; (ii) “figurantes que 

somente participam de um ou de alguns dos contratos coligados”; e (iii) “diversidade 

temporal, de contraprestação ou instrumental (previsão de cláusulas específicas para cada um 

dos contratos)”251. 

É importante, então, passar à breve análise, em apartado, de cada um dos três 

parâmetros de identificação da coligação contratual. Antes, pensamos importante estabelecer 

a distinção, para além dos contratos mistos e conexos, entre coligação contratual e redes de 

contratos, em virtude do fato de serem as expressões por vezes empregadas, erroneamente, de 

maneira equivalente pela dogmática, especialmente em matéria de project finance. 

 

2.7.1. Redes de contratos e coligação contratual: fenômenos essencialmente distintos 

 

Paralelamente à construção da teoria da coligação contratual, principalmente nos 

sistemas jurídicos italiano, francês e espanhol, desenvolveu-se, especialmente na argentina, a 

noção de redes contratuais252. 

A confusão entre os fenômenos é recorrente, como já se apontou em momento 

anterior. No Brasil, exemplo dessa equiparação indevida, aqui também já referido, pode ser 

encontrado na obra de R. X. Leonardo, ao afirmar que, dentre as várias expressões utilizadas 

                                                           
250 Cf. Contratos coligados, cit., p. 119. 
251 Cf. MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados, cit., pp. 119-120. 
252 Veja-se, por todos, LORENZETTI, Ricardo Luis. Tratado de los contratos, tomo 1, Buenos Aires: Rubinzal-

Culzoni, 1999. 
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para designar um mesmo fenômeno – contratos coligados, contratos conexos, grupos de 

contratos, contratos ligados e redes contratuais – prefere-se esta última, por permitir a 

apreensão, para além da pluralidade contratual colimando a realização de um fim ulterior, do 

nexo sistemático que lhes vincula253. 

Um exame que se pretenda mais rigoroso quanto aos elementos essenciais e 

características distintivas das redes contratuais demonstra, de plano, sua diferenciação com 

relação à coligação contratual. Pontue-se bem: não é que os fenômenos não comungam de 

determinadas características, como, por exemplo, a existência de uma pluralidade de contratos 

e a pretensão de realizar uma operação econômica irredutível a um contrato único. No 

entanto, se é verdade que existem pontos de contato, são muitos – e insuperáveis – os 

elementos de dissenso. 

Conforme a própria construção teórica de R. L. Lorenzetti, nas redes contratuais 

vislumbra-se um elemento de sistematicidade, que se consubstancia em um propósito de 

coordenação de atividades simultâneas. Nessa linha, em situações de rede são celebrados 

vários contratos de um mesmo tipo, ou similares, dos quais participam várias partes, de modo 

que haja certo grau de coordenação apto a permitir que todos os envolvidos se beneficiem 

economicamente não apenas do contrato do qual fazem parte, mas, antes, da condição de 

membro da rede254. É certo, portanto, existir uma identidade verdadeiramente 

organizacional255, diríamos quase societária. 

Também na dogmática alemã a figura das redes contratuais aparece em sentido muito 

semelhante àquele proposto por R. Lorenzetti, cujo traço marcante é, justamente, o hibridismo 

que lhes insere em um campo intermediário entre relações notadamente de mercado e relações 

de hierarquia.  

Assim é que H. Collins, introduzindo a obra de G. Teubner, afirma que, 

essencialmente, uma rede contratual consiste em um número de “firmas” independentes que 

celebram um padrão de contratos interrelacionados, os quais são projetados para conferir às 

partes muitos dos benefícios da coordenação, atingida por meio da integração vertical em uma 

                                                           
253 Cf. Redes contratuais, cit., pp. 132-133. Também da posição de L. C. Penteado devemos discordar, porquanto 

o autor sustenta que a “rede contratual pode ser definida como uma coligação de contratos de forte dependência 

destinada a organizar uma operação econômica unitária”. Cf. Redes contratuais, cit., p. 482. 
254 Cf. Tratado, cit., p. 45. 
255 De maneira conforme, veja-se DINIZ, Gustavo Saad. Dependência econômica nos acordos verticais, Revista 

de Direito Privado, v. 59, 2014, p. 109, bem como ROSITO, Francisco. Os contratos conexos e sua 

interpretação, Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 145, 2007, pp. 86-87. 
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só entidade, sem que, de fato, seja criada uma unidade empresarial, como, por exemplo, uma 

sociedade256. 

Não por outra razão, nas situações de rede fala-se em uma causa sistemática, que não 

pode ser confundida com o fim concreto mais adiante discorrido, isto é, com aquela finalidade 

ulterior objetivada pelo inter-relacionamento contratual, senão identificada com a verdadeira 

geração e compartilhamento balanceado de benefícios, custos e riscos, em virtude da 

existência de um equilíbrio da rede. Desta mesma causa sistemática derivam, portanto, 

deveres laterais referentes ao próprio sistema, como a obrigação de colaborar com a 

manutenção e o bom funcionamento da rede e contribuir com o sustento do conjunto257. 

Dessa análise da fenomenologia da rede, é possível compreender, como sustenta C. 

N. Konder, ser o foco desta a manutenção de determinado equilíbrio econômico sistemático, 

mediante uma relação verdadeiramente associativa, visando, assim, a equânime distribuição 

de benefícios, custos e riscos. Não é preciso muito para vislumbrar, portanto, não ser possível 

a equiparação entre as redes e a coligação contratual, haja vista ser o segundo conceito muito 

mais abrangente; ademais, a primeira figura exige, como visto, a verificação do interesse 

sistemático e da associatividade258. 

Prosseguindo na diferenciação, F. P. C. Marino relaciona três principais elementos 

que, de plano, afastam as figuras. Inicialmente, é necessário ter em mente que as redes 

contratuais referenciam, principalmente, contratações de natureza empresarial e massiva, o 

que não necessariamente se verifica na coligação (cogite-se, por exemplo, do financiamento 

para consumo).  

O segundo ponto de destaque diz respeito à existência de uma parte central – ou, 

como queria a dogmática francesa, um personnage-clé –, verdadeiro estruturador da rede, ao 

qual se vinculam todas as demais partes. Vai dizer o autor, portanto, que a rede é, por 

                                                           
256 Cf. Networks, cit., p. 1. Tateando a questão do hibridismo, R. O. B. Mendes aponta que, ali, “o desempenho 

da atividade empresarial não pode ser observado, de forma precisa, pelo esquema que diferencia a empresa 

individual e a empresa societária, ou incorporando uma distinção que se encontra na sociologia e na nova 

economia institucional, entre contrato (mercado) e organização (hierarquia)”. Cf. A empresa em rede: a empresa 

virtual como mote para reflexão no Direito Comercial, Revista do Advogado, v. 115, 2012, p. 132. 
257 LORENZETTI, Ricardo Luis. Tratado, cit., p. 44 e pp. 82-83. Em sentido distinto, L. C. Penteado, tratando 

das redes contratuais e da coligação, identifica, no contexto de ambos os fenômenos, a presença de tal causa 

sistemática, ao assim afirmar: “Ou seja, em vez do foco temático das redes e da coligação ser a noção de ato 

jurídico ou negócio jurídico, em que importa visualizar a questão da declaração negocial, centrando o debate em 

torno do consentimento, quando se fala desse tema [redes contratuais e coligação], é mais relevante tratar do 

vinculum iuris por eles desenhado e unido pela multiplicidade de causas contratuais distintas, mas unidas a ponto 

de formar uma única causa sistemática, na expressão de Lorenzetti, ou seja, uma causa da coligação ou da rede 

contratual”. Cf. Redes contratuais, cit., p. 466.  
258 Cf. Contratos conexos, cit., pp. 127 e 134. 
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essência, aberta, comportando um sem-número de contratos, todos eles fungíveis sob a 

perspectiva do promotor da rede. 

Por fim, em virtude justamente da abertura da rede, decorre sua divisibilidade, cujo 

principal consectário é a não afetação dos demais contratos em razão da invalidade ou 

ineficácia de um dos instrumentos vinculados. Em oposição, como se verá adiante, a afetação 

dos negócios interligados por vícios contratuais é, justamente, uma das principais 

consequências jurídicas da coligação contratual259. 

Também M. de Nardi, muito embora valendo-se de terminologias diferentes, 

argumenta que o fenômeno das redes contratuais não deve ser reduzido ao dos contratos 

conexos, porquanto, nas primeiras situações, haverá relação de coordenação, comunicação, 

solidariedade, dedicação para a realização de um empreendimento comum e preservação do 

sistema260. 

Claro está, desse modo, ser imperativa a superação desta pretensa – e errônea – 

equivalência entre as redes e a coligação contratual. Não se afigura correto nem mesmo 

classificar as redes como espécie de um gênero maior, a coligação. Tal possibilidade somente 

se demonstraria factível caso conceituássemos a coligação nos moldes amplíssimos 

inicialmente pretendidos pela dogmática francesa dos groupes de contrats. No entanto, como 

já se criticou anteriormente, essa definição, em razão de sua extensão, se apresenta pouco 

operacional. 

 

2.7.2. Limites dos tipos contratuais 

 

Afirmou-se que um dos elementos que distinguem a coligação contratual dos 

contratos únicos é a incongruência ou insuficiência dos tipos contratuais de referência, 

individualmente tomados, em relação à operação econômica subjacente. 

A qualificação como contrato único restará afastada, muitas vezes, pela simples 

constatação de que os tipos contratuais envolvidos são incompatíveis com a operação 

econômica por eles formalizada. 

                                                           
259 Cf. Contratos coligados, cit., pp. 96-97. 
260 É necessário pontuar que o autor, no entanto, parece compreender as redes contratuais como espécie do 

gênero contratos conexos, terminologia por ele empregada para designar algo que se assemelha com nossa ideia 

de contratos coligados. Nesse espectro, afirma que “sempre que um certo grupo de contratos denotar, de forma 

marcante, relação que possa ser qualificada com qualquer dos dois termos mencionados [independência e 

dependência], estará fora do campo de referência das redes de contratos, ainda que o sistema seja qualificável 

como contratos conexos”. Cf. Redes de contratos, cit., p. 157 e 168. 
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De outra banda, pode ser que não haja, de fato, verdadeira incongruência, mas, sim, 

insuficiência para abranger a totalidade da operação. Nessa linha, apurar-se-á que nenhum dos 

tipos considerados é suficientemente amplo para disciplinar todo o regramento de interesses e 

as prestações das partes envolvidas, que podem ser elementos do conteúdo contratual de outro 

tipo, seja ele normativo ou sócio-jurisprudencial. 

Essa análise com relação aos limites dos tipos envolvidos deve, necessariamente, 

prestar a devida atenção ao grau de elasticidade daqueles, levando-se em conta, assim, sua 

potencialidade expansiva e, então, obedecendo aos parâmetros de recondução do método 

tipológico, já aqui abordado. 

Deste modo, é possível que, ao invés de caracterizar-se determinada situação como 

de coligação contratual, a potencialidade expansiva de um dos tipos, eventualmente 

preponderante, permita sua compatibilização com o outro (ou outros), de modo que a 

fattispecie seja melhor identificada como contrato único e complexo (e, por vezes, típico com 

prestação subordinada)261. 

 

2.7.3. Multiplicidade de centros de interesse 

 

O segundo elemento distintivo da coligação contratual acima referido diz respeito à 

existência de uma multiplicidade de centros de interesse na relação jurídica ou nas relações 

jurídicas em concreto. 

A verificação, aqui, de que determinado ou determinados agentes participam 

somente de um ou de alguns dos contratos envolvidos sinaliza para a coligação entre estes. A 

problemática surge, então, nem tanto quanto à distinção face aos contratos únicos, cuja 

configuração, nesses moldes, resta mesmo impossibilitada, mas apresenta-se, antes, com 

relação aos contratos que, conquanto eficazes perante três ou mais partes, encerram um 

escopo associativo, verdadeira comunhão de interesse entre todas elas. 

Nas coligações em que os contratos são celebrados por partes distintas, raramente se 

estará diante de tal equidistância frente ao negócio262. Por essa razão, melhor adequada será a 

caracterização de situações em que há uma pluralidade de centros de interesse que, no 

entanto, não compartilham de estrito propósito organizacional, como verdadeira coligação 

contratual. 

                                                           
261 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados, cit., p. 121. 
262 Cf. Contratos coligados, cit., pp. 122-123. Essa característica aparece, já vimos, nos cenários de redes de 

contratos. 
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2.7.4. Subsidiariamente: diversidade instrumental, temporal e de contraprestação 

 

Ao lado dos critérios do limite dos tipos de referência e da multiplicidade de centros 

de interesse, figura, subsidiariamente, o critério da diversidade, nas vertentes instrumental, 

temporal e de contraprestação. Ao se afirmar sua subsidiariedade, não se pretende que este 

último critério seja menos importante; é que, no mais das vezes, os dois primeiros critérios 

serão mais evidentes e, assim, suficientes para a caracterização da coligação contratual. 

Pois bem, a diversidade instrumental encerra a situação em que uma multiplicidade 

de contratos é celebrada. Ao contrário do que pode parecer inicialmente, essa variedade de 

instrumentos não é critério apto para, de per se, configurar a coligação, uma vez que diz 

respeito somente à forma do negócio jurídico. 

Por outro lado, é igualmente verdade que a variedade instrumental pode 

corresponder, em muitos casos, à compartimentalização de frações do conteúdo negocial total 

em porções estruturalmente autônomas, de modo a descartar a hipótese de contrato único.  

Isso quer dizer que as partes podem fazer refletir seu interesse consciente e 

estratégico de esquematizar a operação econômica subjacente por meio de uma variedade de 

tipos contratuais, submetendo, assim, cada fração a um determinado regime jurídico peculiar 

– pode ser que haja, inclusive, instrumento contratual específico para disciplinar o inter-

relacionamento entre os contratos coligados, como já explorado anteriormente. Não há, a 

princípio, nenhuma razão para que esta opção dos agentes envolvidos seja desconsiderada 

pelo intérprete, a excepcionarem-se aqueles casos em que a coligação for pretendida com 

finalidade escusa, fraudulenta ou mediante abuso de poder contratual263. 

A importância do critério de diversidade temporal é mais evidente naqueles casos em 

que coexistem contratos de execução instantânea e contratos de execução diferida ou 

contratos com prazos distintos. Nessas situações, parece bastante tortuoso sustentar a 

existência de contrato único. 

Em derradeira instância, a análise conjugada dos demais critérios com eventual 

unidade de contraprestação pode levar à interpretação e conclusão pela existência de contrato 

único. Com efeito, em se havendo multiplicidade de contraprestações, torna-se, também aqui, 

mais difícil a caracterização da figura. 

                                                           
263 Cf. MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados, cit., p. 125. 
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Vimos, portanto, que é inerente a qualquer situação de coligação contratual a 

existência de uma multiplicidade de contratos. Igualmente, já se foi mencionado que, mesmo 

neste ambiente multivariado, cada negócio jurídico, individualmente tomado, conserva sua 

função individual. No entanto, os contratos coligados mantêm, entre si, um nexo funcional, 

em decorrência do qual surgem efeitos transtípicos, relacionados à verdadeira síntese (e não 

somatória) contratual.  

Impende, assim, analisar em maior profundidade o vínculo relacional. 

 

2.8. Autonomia estrutural e nexo funcional 

 

A primeira reflexão a ser realizada diz respeito ao que se entende por estrutura 

contratual. Em uma aproximação preliminar, que se verá insuficiente, a locução refere-se ao 

exame dos elementos constitutivos do contrato – sua forma, isto é, seu quod, figura exterior, 

expressão por meio da qual ele se apresenta à realidade externa e seu conteúdo, compreendido 

como o regramento de interesses, aplicável às partes e que disciplina a matéria contratual. 

Pretender esgotar a análise do instituto contratual limitando-se ao exame de sua 

estrutura é procedimento insatisfatório, uma vez que não se leva em conta, desse modo, a 

função do negócio jurídico. Essa a figura que, como bem aponta F. P. C. Marino, confere 

unidade aos elementos componentes da estrutura contratual264. 

Cogitando-se, portanto, do contrato enquanto categoria geral, situada no plano 

abstrato, é perfeitamente adequado o apontamento de que, enquanto à forma correspondem as 

declarações contratualmente acordadas, refletidas, assim, em oferta e aceitação consensuais e 

ao conteúdo dizem respeito os específicos preceitos regradores das condutas das partes, sejam 

eles expressos ou implícitos, a função referencia o resultado econômico-social atingível por 

meio do contrato265. Nesta esteira, a função é geralmente identificada com a causa (ou causa 

abstrata) do negócio266.  

O raciocínio, especialmente com relação à noção de função, quando transposto para 

o plano dos tipos contratuais, ganha, naturalmente, certa especificidade. Assim é que, nesta 

nova arena, a função deverá assumir o significado de resultado econômico-social típico, isto 

é, particular a cada opção de contrato prevista no catálogo legislativo ou sócio-

                                                           
264 Cf. Contratos coligados, cit., p. 131. 
265 Aliás, como sublinha P. A. Forgioni, toda contratação se desenvolve com vistas a determinado escopo, 

referenciado pela “função econômica do negócio”. Cf. A interpretação dos negócios empresariais no Novo 

Código Civil Brasileiro, Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 42, 2003, p. 10. 
266 Cf. AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Negócio jurídico: existência, validade e eficácia, São Paulo: Saraiva, 

2008, p.153.  
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jurisprudencial. Trata-se, então, de um ponto situado geograficamente entre a simples 

cognição de um resultado econômico-social alcançável por meio do contrato categoria geral e 

do resultado econômico-social colimado com a celebração dos tipos contratuais. 

Esta última constatação exige que seja estabelecida a diferenciação entre função e 

fim. A primeira relaciona-se com o abstrato, ao passo que o segundo consubstancia algo de 

concreto, empírico. Nessa linha, o fim contratual seria “o resultado ou o efeito prático 

almejado, em conformidade com os interesses concretos das partes”267. Adotamos aqui, então, 

o posicionamento no sentido de que a função diz respeito à estrutura típica concebida, 

referente, portanto, a interesses abstratos268. 

Em sintonia com essa afirmação, portanto, quando se cogita dos contratos 

individualmente celebrados, a expressão causa do contrato, em outros planos acertadamente 

compreendida como função econômico-social abstrata ou típica (conforme se leve em conta o 

contrato como categoria geral ou os tipos contratuais) deve assumir certa coloração concreta.  

Assim, a ideia de causa, correspondendo àquele fim concreto ao qual se aludiu 

anteriormente, põe em relevo os elementos da razão objetiva que fundamentam precisamente 

o contrato sob exame e, em última instância, em uma situação de coligação, o programa 

contratual como um todo. É por essa razão que já se afirmou, na dogmática jurídica, o fato de 

que a causa acaba por se identificar, no limite, com a própria operação econômica subjacente, 

cuja realização se faz possível com aquele ou aqueles contratos em concreto269. 

A perquirição do intérprete deve se voltar, com efeito, ao que há de concreto, 

individual, prático, superando o mero exame de adequação do esquema adotado ao esquema 

típico, legal ou sócio-jurisprudencial, atingindo a revelação do significado prático da operação 

global. Cogita-se, nesta senda, a respeito da celebração daquele contrato, entre aquelas partes, 

inserido naquele contexto de circunstâncias, finalidades e interesses. 

                                                           
267 Cf. MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados, cit., p. 132. 
268 Será interessante de se notar que muitas vezes o fim concreto (determinazione causale) se distanciará da 

função típica. Isso porque, como visto, os tipos contratuais são dotados de diferentes graus de elasticidade, que 

comportam um juízo de recondução, isto é, de mais e menos, segundo o método tipológico. Nesta linha, é 

categórica a opinião de E. Betti, para quem a função (causa tipica, para o autor) poderá, em casos tais, ser 

compreendida como verdadeiro iter para a realização de um fim ulterior, em observância de uma “divergência 

entre a causa típica e o intento prático perseguido em concreto”. Cf. Teoria generale, cit., pp. 393-394 e DE 

NOVA, Giorgio. Il tipo contrattuale, Padova: CEDAM, 1974, p. 143. Essa possibilidade de flexibilização da 

disciplina típica não é, contudo, ilimitada, devendo observar determinadas normas entendidas como 

inderrogáveis, imperativas. Cf. ROPPO, Enzo. O contrato, cit., pp. 149-150. 

Além disso, conforme expressamente autorizado, inclusive, em direito brasileiro, certos contratos não são 

tipicizados de qualquer maneira, seja esta tipicidade legal ou sócio-jurisprudencial. Nestes não haverá, por óbvio, 

que se falar em função como resultado econômico-social abstrato, mas, exclusivamente, em fim, como escopo 

pretendido concretamente pelas partes. 
269 Cf. ROPPO, Enzo. O contrato, cit., p. 197. 
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Tão importante quanto tecer a distinção entre função econômico-social típica e fim 

concreto é ter em mente que as categorias, antes excludentes, são complementares. A 

advertência de F. P. C. Marino é justamente no sentido de que as noções se reportam a objetos 

essencialmente distintos (uma, ao tipo contratual, a outra, ao contrato em concreto) e, assim, 

não são passíveis de confusão ou substituição. Pelo contrário, o fim contratual, como visto, 

podendo divergir consideravelmente da função típica, em virtude da elasticidade dos tipos, 

exerce papel corretivo e integrativo em relação à última, não substitutivo270. 

Para nós, é precisamente no degrau dos contratos em concreto que se faz notar, no 

âmbito da coligação contratual, a característica, compartilhada por todos os contratos 

interligados, da autonomia estrutural. Deriva daí que todos os contratos, individualmente 

tomados, muito embora situados em um contexto de coligação, conservam seus elementos 

estruturais, isto é, sua forma e conteúdo. 

De forma complementar, é relevante pontuar que todos eles desempenham 

determinado papel na coligação, produzindo os efeitos que lhes são típicos. O que se verifica, 

no entanto, é que, em virtude da síntese contratual destinada à realização de um determinado 

fim ulterior, por vezes equidistante em relação a todos os contratos, exsurgem efeitos 

transtípicos, que não são particularmente derivados de nenhum dos contratos singularmente 

tomados e nem podem ser reduzidos à somatório dos efeitos individuais daqueles – são, 

assim, os efeitos particulares da coligação271. 

Justamente por essa razão é possível afirmar que o nexo relacional, na coligação, 

possui índole funcional e finalística, de modo que o vínculo é determinado pelos interesses 

concretos das partes, estes últimos a balizarem toda a atividade de interpretação e qualificação 

e do programa contratual como um todo e dos contratos individualmente pinçados272. O fim 

concreto, portanto, emerge como elemento apto a possibilitar o real entendimento do 

clausulado contratual, atribuindo, em determinado grau, a cada negócio estruturalmente 

autônomo, seu específico papel no programa273. 

                                                           
270 Cf. Contratos coligados, cit., p. 138. 
271 No mesmo sentido, BETTI, Emilio. Teoria generale, cit., p. 298. Na França, também S. Pellé partilha do 

entendimento, ao assim afirmar: “L’interdépendance contractuelle décuple ici les effets de chacun des contrats 

imbriques qui vont produire ensemble un effet qu’aucun d’eux n’aurait pu réaliser seul ou dans des conditions 

plus strictes”. Cf. La notion, cit., pp. 454-455. 
272 Cf. MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados, cit., p. 133. Sobre o tema, veja-se a 

opinião de F. Rosito: “Os distintos contratos individuais vinculados pelo nexo de interdependência realizam o 

programa unitário concebido pelas partes contratantes, configurando uma finalidade ulterior completiva, a qual é 

diversa da dos singulares fragmentos que a compõem”. Cf. Os contratos conexos, cit., p. 91. 
273 Cf. AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Negócio jurídico e declaração negocial: noções gerais e formação da 

declaração negocial, Tese (titular), Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986, p. 225. Assim, o autor, 

advogando pela adoção da ideia de fim do negócio jurídico, aponta que sua consideração seria indispensável, 
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2.9. Consequências jurídicas da coligação contratual 

 

Uma primeira observação que deve ser feita, antes de se passar ao exame detalhado 

das principais consequências jurídicas decorrentes da coligação contratual, diz com o fato de 

que a análise consequencial não pode ser realizada de modo binário. Isto significa que o 

simples fato de existirem contratos coligados não leva, na totalidade dos casos e de igual 

maneira, à produção integral das consequências jurídicas que, a princípio, decorrem do 

fenômeno. 

Por essa razão, afirma-se existirem graus de intensidade da coligação, classificados 

de acordo com sua aptidão para gerar consequências jurídicas274. Disso surge a necessidade de 

se realizar um adequado juízo de valoração da intensidade coligativa para, então, 

compreender como podem se apresentar suas consequências. 

Se, por um lado, é certo que somente a análise casuística estará apta a precisar os 

efeitos daquela coligação, por outro parece possível apontar dois principais índices que, em 

abstrato, podem nortear o juízo de intensidade275. 

O primeiro dos critérios de apoio diz respeito à identidade das partes. Claro está que, 

em toda coligação, deve haver uma multiplicidade de centros de interesse, como já se viu 

anteriormente. No entanto, os figurantes da coligação podem participar de um, alguns ou de 

todos os contratos, hipóteses que flertam, de maneira distinta, com a intensidade, a priori, da 

coligação analisada. Explica-se. 

Em um dos extremos do espectro de intensidade, analisado sob o prisma da 

identidade de partes, está a coligação composta por contratos celebrados entre as mesmas 

partes (isto é, nas quais a identidade de partes é perfeita). Nesses casos parece tranquilo 

afirmar haver uma maior propensão à apresentação de consequências jurídicas decorrentes da 

interligação contratual, se comparados com as hipóteses de contratos celebrados entre partes 

distintas.  

                                                                                                                                                                                     
dentre outras razões, para a correta interpretação da declaração negocial, porque “somente o fim concreto dá o 

entendimento das cláusulas negociais e esclarece, nos casos de negócios interligados, o sentido de cada um”. 
274 Cf. MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados, cit., p. 141. 
275 Certas coligações, em virtude da natureza do vínculo, têm um elenco de consequências jurídicas mais ou 

menos pré-estabelecido. Isso acontece, por exemplo, nos casos de coligação ex lege, em que a lei, em alguma 

medida, prescreve o regime jurídico da coligação e determinadas consequências daí decorrentes. A situação 

também pode ser verificada em casos de coligação natural, como nas hipóteses de contrato base e subcontrato ou 

de contrato principal e contrato acessório, resguardada a sempre existente possibilidade de que as partes 

disciplinem a coligação de forma mais ampla do que o normativamente previsto. Por essa razão, deveremos 

centrar a análise nos casos de coligação voluntária, ambiente no qual a autonomia privada se revela mais 

multiforme. 
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O exemplo antagônico será, naturalmente, aquele em que determinada parte participa 

de apenas um dos contratos coligados, quedando absolutamente estranha ao ato de coligação 

(cogite-se, aqui, da celebração de um contrato cujo objeto é, especificamente, disciplinar o 

vínculo intercontratual, do qual não participa a parte acima referida).  

Essa constatação, de estranheza em relação ao ato de vinculação, é indício de menor 

propensão à geração de consequências jurídicas da coligação, o que, de todo modo, poderá ser 

refutado mediante a análise das circunstâncias, que, eventualmente, indicarão em sentido 

contrário (em se havendo, por exemplo, estreito relacionamento entre todos os participantes). 

Dos últimos dois parágrafos é necessário concluir que coligação contratual e 

contrato coligado podem, a depender do contexto, assumir acepções diferentes. Isso porque 

poderá haver centros de interesse que participam de um contrato coligado mas, 

diferentemente, não participam da coligação contratual, compreendida, então, como o ato de 

vinculação (no caso acima referido, o contrato que disciplina o vínculo)276.  

O segundo critério de apoio, temporal, diz respeito à simultaneidade de existência 

dos contratos coligados. Assim, em síntese, nos casos em que os contratos celebrados forem, 

não só formados, mas, principalmente, executados paralelamente, estar-se-á diante de maior 

propensão à produção das consequências jurídicas próprias da coligação. Por outro lado, 

coexistentes um contrato de execução instantânea e outro de duração, a princípio menor será a 

intensidade da coligação. 

A despeito da utilidade, como norte, dos critérios acima apontados, a atividade do 

operador nunca poderá se restringir a seu exame superficial. Como será apresentado adiante, a 

atividade interpretativa, especialmente nos casos de coligação, deve se atentar a vários outros 

aspectos, que poderão, a seu turno, confirmar ou contrariar os índices de apoio. Somente por 

meio de um juízo apurado é que, de fato, poderá ser determinada a intensidade da coligação 

sob análise e a presença e extensão das consequências jurídicas dela derivadas. 

Certo está, pelo exposto, que a intensidade da coligação determinará sua 

potencialidade de geração de consequências jurídicas que, em virtude de sua amplitude, não 

podem ser descritas de forma taxativa.  

De outra banda, infere-se existir, em qualquer coligação contratual, o que F. P. C. 

Marino denomina de relação de dependência mínima, relação esta que, forçosamente, traz 

consigo consequências jurídicas necessárias, agrupáveis, assim, em cinco principais conjuntos 

                                                           
276 Cf. MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados, cit., p. 143. 
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temáticos, quais sejam (i) interpretação; (ii) qualificação; (iii) derrogação do regime jurídico 

típico; (iv) plano da validade; e (v) plano da eficácia277. Examinemos, portanto, um a um. 

 

2.9.1. Interpretação 

 

O processo interpretativo dos contratos coligados poderá ser mais ou menos 

complexo, a depender da origem do vínculo funcional. Em todas as hipóteses, no entanto, será 

de crucial importância para a determinação da intensidade da coligação e a especificação da 

existência e extensão das consequências jurídicas que dela decorrem. 

Nos casos de coligação ex lege, como o vínculo entre os contratos encontra 

fundamento direto na própria legislação, subordina-se o clausulado às previsões normativas. 

Desse modo, o processo interpretativo tende a ser bastante mais simplificado, o que não 

importa dizer ser ele prescindível, haja vista que, no mais das vezes, a lei se restringe à 

normatização de alguns poucos aspectos da coligação, além do fato de que as partes, 

usualmente, no exercício da autonomia privada, disciplinam o vínculo de forma mais 

abrangente, o que recorrentemente exige do intérprete, portanto, esforço complementar. 

No meio termo da escala de complexidade encontram-se as situações de coligação 

natural. Já se foi dito que, nestas, a natureza tipicamente prevista de um dos contratos indicará 

a coligação. Situações há, no entanto, em que o fim concreto se distanciará, em maior ou 

menor grau, da função típica, impondo ao analista o dever de conformar os limites da 

coligação, para corretamente compreendê-la. 

O grau máximo de complexidade do processo interpretativo é verificado no campo 

das coligações voluntárias, especialmente das coligações voluntárias implícitas, nas quais 

inexiste conteúdo contratual que expressamente refira ou discipline o vínculo e suas 

consequências. Até mesmo nas coligações voluntárias expressas, a tarefa do operador ganha 

destaque diferenciado, uma vez que as partes muito raramente terão discorrido, nos 

instrumentos, a respeito de todas as consequências jurídicas do fenômeno de inter-

relacionamento. Mais uma vez, sobre esta categoria centraremos o discurso. 

Também afetam a complexidade do processo de interpretação a tipicidade ou 

atipicidade da coligação. À evidência, não se fala aqui de tipicidade legal, mas, sim, social ou 

jurisprudencial.  

                                                           
277 Cf. Contratos coligados, cit., p. 145. 
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Nessa linha, existem hipóteses de coligação voluntária que, em virtude de reiterada 

realização prática pelos agentes econômicos, ganham certa uniformidade de contornos, pelo 

menos a princípio. Nestes casos, o intérprete disporá de um parâmetro de análise, podendo, 

assim, realizar um juízo de conformidade com o que usualmente278 se pratica. Um exemplo 

bastante conhecido é a coligação entre contrato de franquia e contrato ou subcontrato de 

locação de imóvel para exploração do empreendimento franqueado. Muito embora não tenha 

o condão de encerrar a análise, trata-se, sem dúvida, de elemento facilitador desta. 

Além da tipicidade social, coligações há sobre as quais a jurisprudência já se 

debruçou, de forma repetida e crítica, lhes consolidando as linhas gerais. Mais uma vez 

poderá haver, portanto, presunção, obviamente refutável, de identidade entre o caso concreto 

e o modelo jurisprudencialmente consagrado, a facilitar a tarefa do exegeta. De tipicidade 

jurisprudencial é exemplo a coligação, já de há muito reconhecida pelo Supremo Tribunal 

Federal, entre contrato de distribuição de combustíveis e contrato de comodato. 

No direito brasileiro, o processo interpretativo do negócio jurídico deve guiar-se 

pelos preceitos trazidos, principalmente, pelos artigos 112 e 113 do Código Civil. O artigo 

112 indicia a insuficiência da análise estritamente verbal dos contratos, adiante referida, ao 

afirmar que, nas declarações de vontade se atenderá “mais à intenção nelas consubstanciada 

do que ao sentido literal da linguagem”. Igualmente, apontando para a necessidade de 

consideração circunstancial, isto é, do contexto situacional do contrato, o artigo 113 deixa 

claro que os negócios jurídicos deverão ser interpretados “conforme a boa-fé e os usos do 

lugar de sua celebração”. 

Segundo F. P. C. Marino, são três os principais meios interpretativos, apoiado nos 

quais o exegeta deverá perquirir a vontade comum dos contratantes: (i) sentido literal da 

linguagem, que, como não se pode olvidar, trata-se, por um lado, do ponto de partida de 

qualquer análise, mas, por outro, é insuficiente; (ii) contexto verbal; e (iii) contexto 

situacional, acima referido como consideração circunstancial279. 

A consideração do contexto verbal como meio interpretativo e, portanto, integrante 

necessário do processo de interpretação, implica, primeiramente, na tarefa de se levar em 

conta o sentido das relações sintático-semânticas que se formam no interior do texto, além da 

verificação da significância das palavras individualmente tomadas. Desse modo, é preciso 

                                                           
278 Aliás, os usos e costumes configuram-se como diretrizes cruciais de “funcionamento do mercado e dos 

contratos empresariais”, na dicção de P. A. Forgioni. Assim, “são a prática dos comerciantes que, na busca de 

soluções para os problemas quotidianos, encontram e consolidam determinada forma de resolvê-los. Esses 

esquemas espraiam-se ao serem imitados por outros agentes. Daí a força uniformizadora dos usos e costumes, 

que tendem a planificar o comportamento das empresas”. Cf. Contratos empresariais, cit., p. 135. 
279 Cf. Contratos coligados, cit., p. 146. 
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conjugar os elementos da sintaxe para, assim, construir adequadamente as relações 

semânticas. Parece possível afirmar, então, ser de ordem micro esta primeira implicação, 

porquanto, transposto o raciocínio para o campo do negócio jurídico e, mais especificamente, 

do contrato, faz ele referência a um determinado campo contratual, isto é, aos confins deste ou 

daquele contrato. 

Diferentemente do que ocorre domesticamente, esta exigência vem expressamente 

prescrita em alguns ordenamentos jurídicos, a exemplo do italiano e do francês.  

Assim é que, no primeiro, o artigo 1.363 do Codice Civile refere que as cláusulas do 

contrato se interpretam umas por meio das outras, atribuindo-se, a cada uma delas, o sentido 

que resulta do conjunto do ato280. Explicando o sentido da norma, a Corte di Cassazione já 

consignou que, em virtude da interpretação do contexto verbal (interpretazione complessiva), 

o juiz não poderá, na interpretação dos contratos, restringir-se a uma consideração atomística 

das cláusulas singulares, nem mesmo quando sua interpretação puder ser realizada, sem gerar 

incertezas, fundamentada no “sentido literal da palavra”, porquanto mesmo essas hipóteses 

referem-se ao completo texto das declarações negociais, onde as várias expressões que ali 

figuram estão coordenadas entre si e reconduzidas a uma harmônica unidade e 

concordância281. 

Na França, está o artigo 1.161 do Code Civil a desempenhar o mesmo papel do artigo 

1.363 do Codice Civile italiano, ao afirmar que todas as cláusulas das convenções se 

interpretam umas pelas outras, dando-se, a cada uma, o sentido que resulta do ato como um 

todo282. 

Ocorre que, modernamente, é de se vislumbrar, no âmbito da coligação, um 

desdobramento macro da consideração do contexto verbal. Desse modo, além de importar na 

atividade de construção de relações sintático-semânticas no interno do texto de um contrato, a 

consideração deste contexto gera, para o intérprete, a tarefa de interpretar conjuntamente os 

contratos coligados.  

Por essa razão é que todos os contratos inter-relacionados deverão servir, uns aos 

outros, como verdadeiros meios interpretativos. Estar-se-á diante do exemplo mais evidente 

quando cláusulas de um determinado contrato somente puderem ser efetivamente compostas, 

                                                           
280 No original: “Art. 1.363. Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, atribuendo a 

ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto”. 
281 Cf. RUPERTO, Cesare. La giurisprudenza sul Codice Civile coordinata con la dottrina, livro IV, tomo I, 

Milano: Giuffrè, 2009, p. 718. Assim, a interpretazione complessiva deve ser realizada de modo que “i singoli 

contratti che costituiscono la complessiva trama contrattuale debbono essere interpretati, l’uno in funzione e a 

mezzo degli altri”. Veja-se, ainda, RAPAZZO, Antonio. I contratti collegati, Milano: Giuffrè, 1998, p. 158. 
282 No original: “Art. 1.161. Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant 

à chacune le sens qui résulte de l’acte entier”. 
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completadas, mediante o recurso a uma ou mais cláusulas de um ou mais contratos a ele 

coligados.  

Trata-se, com efeito, da posição sustentada por C. N. Konder quando, ao propor o 

que chama de interpretação sistemática dos contratos conexos, afirma que, além do aspecto 

micro da consideração do contexto verbal, acima referido – entendido, pelo autor, como a 

interpretação de uma cláusula contratual a partir das demais que lhe avizinham –, haverá a 

necessidade de interpretar um contrato a partir dos demais que com ele se inter-relacionam283.  

Nessa esteira, já se afirmou, até mesmo, que o princípio da conservação dos efeitos 

do contrato resta “inoperante” em uma estrutura de contratos coligados, colocando-se, 

verdadeiramente, como exceção, haja vista que o contrato que se vê coligado surge e vive pela 

estreita correlação entre as várias prestações de cada “fragmento contratual”, dotadas de 

correspectividade e interdependência284. 

Desta posição, contudo, discordamos. Se é verdade que a situação de coligação 

contratual implica na necessária consideração do contexto global da operação, isto é, na 

obrigatória interpretação conjunta dos negócios, cada contrato, por outro lado, preserva sua 

individualidade e conteúdo próprios285. Desse modo, seus efeitos são, ainda que 

funcionalizados para a realização da operação econômica subjacente, conservados. 

Tão importante esta noção de interpretação global do conjunto de contratos coligados 

que, em direito francês, como já se viu286, houve proposta legislativa para incluir no 

ordenamento preceito que assim determinasse, de forma expressa. Na dogmática, parece 

pacífico o entendimento de que a regra contida no artigo 1.161 do Code Civil, acima referida, 

deve ser estendida para, em um contexto de imbrication des relations contractuelles, 

significar que os contratos de um mesmo conjunto contratual devem se interpretar uns pelos 

outros, dando-se, a cada um, o sentido que resulta da operação global287. 

Além da consideração do contexto verbal, apresentada acima, imprescindível será a 

consideração do contexto situacional ou do complexo de circunstâncias que constituem a 

                                                           
283 Cf, Contratos conexos, cit., p. 197. 
284 Cf. RAPAZZO, Antonio. I contratti, cit., p. 158. 
285 Cf. MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados, cit., p.148. 
286 Será interessante notar que, no Code de la Consommation, já existe regra que dita nesse mesmo sentido. 

Assim se lê do artigo L. 132-1, alínea 5, de referido diploma: “Sans préjudice des règles d’interprétation prévues 

aux articles 1156 à 1161 [já discutido neste estudo], 1163 et 1164 du Code civil, le caractère abusif d’une clause 

s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa 

conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles 

contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent 

juridiquement l’une de l’autre”. 
287 Cf. PELLÉ, Sébastien. La notion, cit., p. 460. 
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moldura da declaração negocial, como quer E. Betti288. Deste modo, a interpretação global 

dos contratos coligados deve levar em conta, obrigatoriamente, todo o complexo de 

circunstâncias atinentes à realização da operação econômica subjacente (ou do conjunto 

delas). 

Ao se deparar com pontos do conteúdo contratual que se revelem lacunosos, porque 

inexistente, ali, disciplina sobre eles; ambíguos, uma vez que passíveis de serem tomados em 

mais de um sentido; ou obscuros, porquanto aparentemente desprovidos de qualquer sentido, 

o exegeta deverá proceder a uma interpretação integrativa, buscando, primeiro, desenvolver as 

potencialidades do contrato, antes de recorrer às fontes externas de suplemento. 

Essa interpretação integrativa deve ser realizada, conforme impõe o já mencionado 

artigo 113 do Código Civil, levando-se em conta a boa-fé e os usos do lugar da celebração do 

contrato, além do que, segundo o preceito do artigo 112 do mesmo diploma, ter em vistas a 

perquirição da vontade real das partes. Essa vontade real, diga-se de passagem, deve ser 

aquela objetivada, haja vista ser irrealizável uma consulta à vontade hipotética das partes. 

Fala-se, assim, em interpretação objetiva e, nessa empreitada, o fim concreto do contrato 

desempenha papel chave na identificação da existência e intensidade da coligação e definição, 

em qualidade e extensão, de suas consequências jurídicas289. 

Na esteira da consideração do fim contratual concreto como critério interpretativo, é 

importante ter em mente que a exegese do contrato, individualmente tomado, não pode ser 

reduzida a uma operação de somatória das cláusulas nele insculpidas. Primeiro porque tal 

pretensão marginaliza a construção de relações sintático-semânticas entre as variadas porções 

do conteúdo contratual, restringindo-se, de forma indevida, a um exame quase literal. Além 

disso, essa somatória mecânica não presta a devida cautela à inclusão, no processo 

interpretativo, das circunstâncias que, como visto, devem, necessariamente e, inclusive por 

força de disposição legal, no Brasil, participarem da análise. 

Ao se transpor o raciocínio acima para o plano das coligações, será útil relembrar a 

interessante lição de S. Pellé, já neste trabalho apresentada, para quem o grupo aparece como 

um conjunto complexo que, em razão mesmo de sua natureza, não pode ser reduzido à 

somatória dos elementos que lhe constituem. Desse modo, porque desse conjunto fazem parte, 

na terminologia empregada pelo autor, além da matéria visível (isto é, os contratos 

                                                           
288 Cf. Teoria generale, cit., p. 325. Nas palavras do autor: “In verità quel che conta non è tanto il tenore delle 

parole o la materialità del contegno, quanto la situazione oggettiva in cui quelle vengono pronunziate o 

sottoscritte, e questo viene tenuto: vale a dire, quel complesso di circonstanze nel quale dichiarizione e 

comportamento s’inquadrano come nella loro naturale cornice e assumono, secondo le vedute della coscienza 

sociale, il loro tipico significato e rilievo”. 
289 Cf. MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados, cit., p. 150. 
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individualmente tomados), a matéria invisível (correspondente, justamente, ao nexo que une e 

garante a coesão grupal), a correta transição do indivíduo para o grupo não pode se operar por 

meio de adição, mas, sim, de síntese. Dito de outro modo, o conhecimento do todo não pode 

ser pretendido sem o conhecimento da parte, bem como a interpretação da parte não pode ser 

levada a cabo sem a interpretação do todo290. 

Se isso é verdade, o nexo relacional, entendido, na linguagem de S. Pellé, como a 

matéria invisível, provê o que F. P. C. Marino chama de suplemento de significação, que, 

conduzido ao conteúdo de um (dependência unilateral) ou todos (dependência recíproca) os 

coligados, lhes orienta com vistas à realização do fim concreto do programa291. 

Essa construção do conteúdo contratual global deve, portanto, ser norteada pela 

consideração do fim concreto. Por vezes, esse fim constará expressamente do clausulado. No 

entanto, mais recorrente é que esse fim tenha de ser revelado pelo intérprete, por meio de um 

acurado processo exegético, que, ao final, apresentará a matéria visível do contrato, orientada 

pela consideração da matéria invisível, isto é, do nexo funcional e finalístico a unir os 

negócios. De forma oportuna, F. P. C. Marino sintetiza que “o fim do contrato, expresso ou 

implícito, não somente se integra ao conteúdo contratual, mas também e, principalmente, 

produz efeito unificador do conteúdo, esclarecendo o seu sentido global”292293. 

Destaque-se haver certa tendência, atualmente, de se afirmar que o fim contratual 

deve, de certo modo, “objetivar-se”, passando, assim, a integrar o conteúdo contratual. Essa 

afirmação não pretende impor a necessidade de que o fim contratual conste, de forma 

expressa, do clausulado, mas, isto sim, visa estabelecer critérios para distinguir entre este e os 

motivos, pessoais e internos, das partes294. 

Nesta senda, haverá interesses que, perseguidos por uma parte, tenham sua satisfação 

prometida, expressa ou tacitamente, pela contraparte, de modo a haver acordo, igualmente 

expresso ou tácito, quanto à relevância destes interesses. Pode-se afirmar, em situações assim, 

                                                           
290 Cf. La notion, cit., p. 2. 
291 Cf. Contratos coligados, cit., p. 157. 
292 Ibidem, p. 157. 
293 Na dogmática inglesa, já se questionou até que ponto o juiz poderia recorrer a critérios extrínsecos ao contrato 

em sua atividade construtiva (interpretativa) do mesmo, ao invés de encabeçar um expediente meramente literal. 

Conforme asseverou G. Virgo, comentando a importante decisão do Lord Hoffmann no caso Investors 

Compensation Scheme Ltd. v. West Bromwich Building Society [199] 1 W.L.R. 896, 912-913, ao perquirir o 

significado de um documento, é legítimo que o juiz considere o background no qual o contrato fora celebrado, 

especialmente seu propósito comercial (commercial purpose). A esse respeito, a Court of Appeal decidiu que, 

muito embora o propósito comercial seja uma consideração relevante, no intuito de determiná-lo, não seria 

necessário recorrer a elementos extrínsecos ao contrato quando o propósito restasse aparente dos próprios termos 

do instrumento. Cf. Contract construction and risk allocation, The Cambridge Law Journal, v. 58, nº 2, 1999, p. 

274.  
294 O enfrentamento da questão pela jurisprudência recente da Cour de Cassation, na França, já foi apresentado 

neste trabalho. 
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que o interesse integrou o conteúdo contratual, tornando-se, portanto, juridicamente relevante, 

passando a, inclusive, compor o sinalagma, nos casos de contratos sinalagmáticos. Tal 

incorporação permitirá, então, diferenciar entre o fim concreto e o mero motivo295. 

Em uma palavra, o processo interpretativo terá, aqui, como objetivo inicial, a 

identificação da existência de uma coligação contratual. Constatada sua presença, será 

necessário perquirir sua intensidade e compreender os efeitos que daí decorrem, em qualidade 

e extensão. Este iter deverá ser percorrido, invariavelmente, mediante a consideração global 

dos negócios coligados, norteada, como visto, pela noção do fim concreto. 

Sintetizando o raciocínio, C. N. Konder explica que a função objetivamente 

perseguida – que, aqui, denominamos de fim concreto –, bem como o efetivo regramento de 

interesses estipulado pelos contratantes deverão preterir, de um lado, à investigação dos 

motores psicológicos que conduzem a atuação das partes e, de outro, à atenção exclusiva ao 

meio interpretativo do sentido literal da linguagem, concluindo, portanto, que “a finalidade 

buscada torna-se a lente para o intérprete atribuir os efeitos jurídicos cabíveis”296. 

 

2.9.2. Qualificação e derrogação de regime jurídico típico 

 

Para adequadamente compreender os desdobramentos da coligação contratual no 

plano da qualificação e derrogação do regime jurídico típico, é necessário retomar, agora de 

forma mais detida, a discussão a respeito do método tipológico, já introduzida em momento 

anterior do trabalho. 

Do apresentado até aqui, deve ter ficado claro o fato de que, modernamente, muitas 

operações econômicas, das quais o contrato é, como quer E. Roppo, a veste jurídico-formal, 

em virtude de sua complexidade, não se amoldam, com perfeição, aos limites tipológicos 

normativamente estabelecidos. A situação, de fato, não poderia ser diferente: seria mesmo 

impraticável exigir, da ciência jurídica, um acompanhamento pari passu da realidade 

econômica e social. 

Em matéria de qualificação contratual predominara, como se viu, a aplicação 

indistinta do método subsuntivo, bastante próprio à concepção atomística e individualizada do 

negócio jurídico. Assim, certificando-se de que, no contrato em concreto, verificavam-se 

presentes determinados elementos essenciais (os essentialia), autorizado estaria o 

enquadramento da situação sob exame à previsão normativa. 

                                                           
295 Cf. MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados, cit., p. 159. 
296 Cf. Contratos conexos, cit., p. 194. 
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Naturalmente, a metodologia importava, vez ou outra, em conclusões de fato 

espantosas. Se a subsunção referencia a substituição de um conceito por outro, porque 

presentes, no primeiro, todas as notas distintivas do segundo, a lógica, binária, é que somente 

existiram contratos totalmente típicos ou, por outro lado, atípicos. 

Tomando consciência da problemática, G. De Nova pretendeu a elaboração de outra 

forma de se encarar aquelas situações que não bem se amoldavam ao método subsuntivo. Daí 

surge, então, o método tipológico, que apoia o processo de recondução da situação concreta 

ao tipo normativo não em um juízo de identidade, mas, antes, em um juízo de conformidade 

suficiente. A consequência disso é que, ao contrato em exame, de acordo com sua maior ou 

menor pertinência ao tipo normativo, se vinculará uma maior ou menor aplicação da 

disciplina legal297. 

Nessa linha, a aplicação do método tipológico pode levar, basicamente, a dois 

resultados diferentes. Por um lado, o contrato em concreto pode ser subtraído da aplicação 

integral do regime jurídico do tipo normativo, em virtude da impossibilidade de recondução, 

ainda que possua determinadas características presentes na definição legal – fala-se, então, em 

uma função corretiva dos resultados obtidos com o juízo de subsunção. De outra banda, 

poderá o contrato sob exame ser reconduzido à disciplina do tipo normativo mesmo que não 

apresente todas as notas distintivas presentes na definição legal, quando, então, refere-se a 

uma função extensiva do tipo normativo298. 

A aptidão do método tipológico para apreender realidades intermediárias se deve ao 

recurso a uma lógica não binária, mas, sim, multivalorada. Essa característica metodológica 

deve servir, igualmente, para restringir sua aplicação aos casos nos quais o juízo de subsunção 

é insuficiente, em virtude de sua limitação para lidar com a existência de desvios em relação 

ao quadro normal – para as situações de “normalidade”, melhor a utilização, então, do método 

subsuntivo, pelo que não se propugna, por conseguinte, o caráter intercambiável dos métodos, 

mas, antes, sua complementariedade299. 

                                                           
297 Assim, afirma o autor: “La considerazione globale del caso di specie consentirà di stabilire se sussiste un 

grado di conformità con il tipo normativo sufficiente per la riconduzione, alla luce della graduabilità 

caratteristica del tipo. Non solo: trattandosi di riconduzione ad un tipo, e non di sussunzione in un concetto, non 

si è di fronte ad un’alternativa in termini di appartenenza o non appartenenza; è invece possibile un'appartenenza 

al tipo maggiore o minore, con la conseguenza di un’applicazione maggiore o minore della disciplina legale”. Cf. 

Il tipo contrattuale, cit., p. 143.  
298 Cf. MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados, cit., p. 14. 
299 O mesmo entendimento é compartilhado por F. P. C. Marino, em Contratos coligados, cit., p. 15, K. Larenz, 

em Metodologia da ciência do direito, cit., p. 673. Em sentido contrário, C. N. Konder afirma que o processo de 

aproximação “que leva em conta as diversas peculiaridades do negócio concreto e as normas do ordenamento 

como um todo para determinar a normativa aplicável substitui com sucesso o processo de subsunção 

exclusivamente pautado em elementos referentes à estrutura típica”. Cf. Contratos conexos, cit., p. 82. 
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Já se sustentou, por outro lado, que a extensa margem de discricionariedade 

fornecida ao exegeta por meio da aplicação do método tipológico lhe torna arbitrário. Propõe-

se, então, sua substituição por um procedimento que compare a “função concreta” em relação 

à “função abstrata” (causa) do negócio. Essa parece ser a posição, por exemplo, de C. N. 

Konder, para quem o aplicador deverá valer-se de um juízo de adequação entre a “causa 

abstrata ou típica”, sugerida no tipo normativo, e a “causa concreta”, presente no contrato 

efetivamente celebrado, para identificar as normas aplicáveis ao caso, com vistas a uma 

“qualificação funcionalizada”300. 

Não concordamos com essa crítica dirigida ao método tipológico, mas o fazemos 

porque, de fato, não entendemos como incompatível a consideração da finalidade concreta do 

negócio e o juízo de recondução aproximativa a que se propõe o primeiro. Na verdade, ao se 

analisar o contrato em concreto, para poder eventualmente reconduzi-lo ao tipo normativo ou 

sócio-jurisprudencial e, então, à aplicação do regime jurídico legal ou sócio-

jurisprudencialmente previsto, é claro que se deve levar em conta, com muita atenção, o fim 

concreto do negócio e eventual distanciamento deste com relação à causa, entendida como 

função econômico-social em abstrato.  

Isto, é verdade, nada tem de inconciliável com a proposta do método tipológico301, o 

que não permite afirmar, por outro lado, que somente deva ser privilegiado o perfil funcional 

do negócio, em absoluto detrimento de suas características estruturais302. Assim, somente por 

meio de um juízo global, que considere os aspectos estruturais e o fim concreto, comparando-

lhes com o esquema típico – e esta é, justamente, a proposta do método tipológico –, é que se 

poderá lidar, de forma adequada, com aqueles casos intermediários. 

Esse aprofundamento, ainda que breve, a respeito dos contornos do método 

tipológico se faz necessário porque a coligação contratual pode produzir, como uma de suas 

consequências jurídicas, a impossibilidade de qualificar determinado negócio concreto como 

tal ou qual contrato catalogado, em virtude de um desvio em relação ao tipo contratual de 

referência. A problemática de qualificação gera, por conseguinte, um desdobramento com 

relação ao regime jurídico aplicável, que, então, poderá ser derrogado – daí porque a tratativa, 

                                                           
300 Cf. Contratos conexos, cit., p. 81. 
301 Cf. MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados, cit., p. 16. 
302 Desse modo, entendemos que a proposta, por exemplo, de C. N. Konder parece extremada, de sorte a não lhe 

assistir razão quando afirma que, em sua acepção do processo de qualificação, “o que se torna mais fundamental 

na determinação da normativa aplicável ao contrato não é sua estrutura, mas sua função”. Cf. Contratos conexos, 

cit., p. 85. 
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em conjunto, dos temas. Nessa linha, portanto, é apoiado no método tipológico que o 

intérprete deverá empreender o processo de recondução303. 

Como já visto anteriormente, a existência de um fim concreto ulterior, compreendido 

como a específica finalidade econômico-social pretendida pelas partes, perseguido por meio 

da celebração de um determinado programa contratual, orienta o conteúdo de cada um dos 

negócios estruturalmente autônomos, ao qual é provido um suplemento de significação, em 

virtude do nexo funcional e finalístico que os une. 

Importa dizer, nessa linha, que cada um dos negócios coligados poderá se distanciar, 

estrutural ou funcionalmente, do esquema típico, normativo ou sócio-jurisprudencial, para 

que, então, desempenhem suas específicas atribuições na trama contratual. Assim, no mais 

das vezes, a subsunção do concreto ao tipo abstrato demonstrar-se-á inadequada, pelo que, ao 

intérprete, incumbirá a missão de recondução escalonada, em um juízo tipológico de 

aproximação304.  

O enfrentamento do problema da qualificação ensejará, também, a delimitação do 

regime jurídico aplicável à coligação e aos coligados. Caso fosse possível qualificar 

determinado negócio em concreto, em subsunção perfeita, identificando-lhe com o esquema 

típico, não haveria qualquer problema, bastando, então, aplicar a legislação que lhe rege.  

O ponto é que, como se viu, em havendo desvios com relação ao padrão normal, 

porque o negócio desempenha, no programa, finalidade concreta que diverge de sua causa 

típica ou, então, se verificam elementos estruturais, por exemplo em seu conteúdo, distintos 

daqueles tipificados, ou não lhe será possível qualificar como tal ou qual tipo ou, ainda que 

assim seja possível, o método tipológico poderá indicar que a aplicação integral do regime 

jurídico daquele tipo não é a opção mais acertada305. 

Em sentido contrário, na dogmática francesa, S. Pellé sustenta que, pelo fato de que, 

em uma situação de interdependência contratual, cada negócio conservar sua individualidade, 

                                                           
303 Neste tocante, salutar que se note, com K. Larenz, que “a coordenação de um contrato determinado ao tipo 

contratual não depende tanto da coincidência em relação a todos os traços particulares, mas da “imagem global”. 

Os desvios notórios da imagem global do “tipo normal” classificar-se-ão como tipos especiais ou como 

“configurações atípicas” [...] Se se trata de um tipo contratual extralegal que se desenvolveu no tráfego jurídico, 

então o lugar das regras legais é ocupado, em primeiro lugar, pelos modelos contratuais que se tornaram usuais. 

Estas hão-de ver-se, tendo como pano de fundo os fins económicos perseguidos pelas partes, a situação “típica” 

dos seus interesses e os riscos por elas tidos em conta”. Cf. Metodologia da ciência do direito, cit., pp. 666-667. 
304 Nos financiamentos por project finance, esse será o caso, sustentamos adiante, do contrato de operação e 

manutenção (O&M) que, muito embora contenha notas semelhantes às da prestação de serviços, não pode a esse 

tipo normativo ser perfeitamente subsumido. 
305 Assim, nas palavras de F. P. C. Marino: “Diante de uma coligação, é preciso indagar se o contrato coligado, 

apesar de passível de recondução ao conceito de tipo previsto em lei, não se diferencia do tipo empírico 

subjacente à regulação legislativa. Nessa hipótese, não obstante a possibilidade de qualificar o contrato in 

concreto como pertencente ao tipo em questão, justifica-se a inaplicabilidade de parte da regulação a ele 

correspondente”. Cf. Contratos coligados, cit., p. 182. 
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a coligação não teria o condão de modificar a qualificação dos contratos vinculados. O que se 

poderia afirmar, por outro lado, é que, ainda que sem alterar a substância dos contratos 

coligados, a interdependência autoriza uma modulação de seus efeitos, em virtude de que cada 

um poderá produzir, em comparação com o esquema típico, isolado, mais ou menos efeitos306. 

A posição acima apresentada justifica-se por meio do recurso à ideia dos efeitos 

essenciais ou irredutíveis do contrato. Apoia-se em decisão histórica da Cour de Cassation, 

na qual restou consignado que um contrato somente poderá existir legalmente se contiver as 

obrigações que lhe são de essência307, para afirmar que a interdependência, porque proscrita a 

alteração de tais efeitos essenciais do contrato, não poderia atentar contra sua substância. 

Discordamos desta posição advogada pela dogmática francesa. Sua construção 

parece restringir a análise da qualificação à verificação dos essentialia, já anteriormente 

mencionados, os quais, se presentes, autorizariam a qualificação de determinado negócio 

segundo o esquema típico. Como já se foi visto, em muitas das operações econômicas 

complexas, os contratos em concreto se afastam, estrutural ou funcionalmente, da disciplina 

legal ou mesmo sócio-jurisprudencial.  

Com efeito, esse desvio é, não raro, promovido pela situação de coligação. Nessas 

situações, a recondução do contrato ao tipo, segundo o método tipológico, pode indicar em 

direção diversa à qualificação de determinado negócio segundo o nomen juris catalogado. 

Assim, resta claro que a coligação poderá desencadear consequências jurídicas com relação ao 

processo de qualificação dos negócios vinculados. 

Se, como visto, a interdependência contratual não poderia ocasionar, como 

consequência jurídica, uma alteração na qualificação dos negócios, por outro, a dogmática e a 

jurisprudência francesa entendem, claramente, que ao juiz é permitido proceder ao que se 

chama de requalificação dos contratos. Como explicado em decisão do Tribunal D’Instance 

de Montpellier, o juiz não deve se vincular à qualificação proposta pelas partes quando ela 

não corresponde à realidade, de modo que, dentre os poderes a ele conferidos está o de 

interpretar os contratos sub judice para atribuir-lhes a qualificação real308. 

Pela análise do precedente supramencionado, parece claro que o procedimento de 

requalificação significa, em última instância, o ato de reconhecer a existência de uma 

                                                           
306 Cf. La notion, cit., p. 447. O autor faz referência a diversos outros escritos que partilham de sua opinião, 

como, por exemplo, J. B. Seube, em L’indivisibilité et les actes juridiques, Paris: Litec, 1999, S. Gaudemet, em 

La clause réputée non écrite, thèse Paris II, 2004, e J-M. Marmayou, em L’unité et la pluralité contractuelle 

entre les mêmes parties (méthode de distinction), thèse Aix-en-Provence, 2001, P.U.A.M, 2002. 
307 Cf. Cour de Cassation, Chambre des Requêtes, 19 janvier 183, D., 1863, 1, 248. 
308 Cf. Tribunal D’Instance de Montpellier, 3 septembre 2004, Recueil Dalloz, 2004, Jurisprudence, pp. 2.565 e 

ss., nota de F. Auby. O julgado é discutido por S. Pellé, em La notion, cit., pp. 449 e ss. 
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coligação contratual. Por meio desse expediente, então, ao juiz é facultado, de forma 

verdadeiramente exegética, decidir que um negócio não se encontra, no caso concreto, 

isolado, mas, antes, vinculado a outros, destrinchando as consequências jurídicas daí 

decursivas.  

Confirma esse entendimento a lição de S. Pellé, que, comentando a posição 

jurisprudencial, afirma que a requalificação consiste em certificar que a interdependência 

contratual desejada pelas partes não se encontra, no caso concreto, dissimulada pela 

qualificação fornecida. Aparece esta faculdade do juiz, então, como um meio de assegurar a 

eficácia da interdependência contratual309. 

Por fim, é oportuno aduzir que a atividade de qualificação é entendida, também por 

nossa jurisprudência, como constituindo matéria de direito. A conclusão é igualmente 

aplicável à qualificação dos contratos coligados, bem como à identificação da existência da 

coligação e delimitação, em qualidade e extensão, das consequências jurídicas daí 

decorrentes. Esta posição, semelhante àquela da jurisprudência francesa, fora esposada, 

recentemente, pelo Superior Tribunal de Justiça, confirmando o entendimento de que a análise 

da coligação não esbarra no óbice das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça310. 

 

2.9.3. Plano da validade 

 

Verifica-se, ao se discutir as consequências jurídicas da coligação contratual no 

plano da validade, uma propensão em se referir a um suposto ato de propagação de vícios, de 

um contrato a outro, ou aos demais, a ele coligados. Gramaticalmente, propagar significa, 

como verbo pronominal, multiplicar, generalizar, comunicar ou pegar-se por contágio311.  

Nessa esteira, formulou-se, classicamente, o brocardo simul stabunt, simul cadent, 

que, como aponta F. P. C. Marino, significa, em tradução literal aproximada, “juntos 

permanecerão, juntos cairão”. Corolário desta assertiva é que, portanto, a invalidade de 

                                                           
309 Cf. La notion, cit., p. 452. 
310 A esse respeito, elucidativo o seguinte trecho da ementa: “4. A análise de contrato de locação conexo a outras 

avenças, e de sua violação a uma teia de acordos que se perfaz num negócio jurídico de trama complexa, não 

esbarra nos óbices impostos pelas Súmulas 5 e 7/STJ, pois as consequências jurídicas decorrem da qualificação 

dos atos de vontade que motivam a lide, não dependendo de reexame fático-probatório ou de cláusulas de 

avença”. STJ, AgRg no REsp 1206723/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/05/2012, 

DJe 11/10/2012. 
311 Na dogmática francesa, S. Pellé refere que a ideia de anéantissements en cascade implica a de transmissão, 

contágio, de modo que “cela signifie que dans un ensemble contractuel, lorsqu’un contrat disparaît, la sanction 

de ce contrat va se transmettre à tous les autres, par contagion, en raison de leur appartenance au même ensemble 

de contrats”. Cf. La notion, cit., p. 384. No Brasil, veja-se ENEI, José Virgílio Lopes. Contratos coligados, cit., 

pp. 124-126. 
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determinado negócio coligado deveria gerar, conseguinte, a invalidade dos demais contratos 

coligados312. Essas noções implicam, dessa forma, a ideia de que determinado vício, quando 

verificado em um dos coligados, poderia transpor-se aos demais contratos. 

É verdade que a presença de um vício que ataque a validade de determinado contrato 

coligado pode gerar consequências aos demais negócios interligados. No entanto, no mais dos 

casos, não se poderá dizer que também estes se encontram geneticamente viciados – ou seja, 

não haverá, nestes, vício simultâneo ao seu surgimento, de modo a não ser tecnicamente 

correto impingir-lhes, em toda hipótese, a sanção de invalidade. O que haverá, isto sim, é a 

perda de um fator de eficácia, porque a invalidade de um dos coligados é circunstância 

extrínseca – não interna – aos demais313. 

Pois bem, feita a elucidação, de plano se apresentam duas opções. A primeira delas, 

fundada na própria natureza de dependência (unilateral ou recíproca) da coligação contratual, 

consiste em considerar que, a princípio, a invalidade de um dos negócios coligados deverá 

afetar os demais. A segunda, em interpretação extensiva da previsão contida no artigo 184 do 

Código Civil, prefere seguir pela adoção da ideia de conservação do negócio jurídico314.  

Ressalte-se que a aplicação de referido princípio ao campo dos contratos coligados 

parece bastante problemática, em virtude de, especialmente, duas razões, ambas referenciando 

a ratio legis do dispositivo: os negócios jurídicos individuais, singulares, estranhos à situação 

de coligação. 

Certo é que o raciocínio subjacente à norma insculpida no artigo 184 

supramencionado funda-se na ideia de que as partes, caso soubessem da invalidade de tal ou 

qual parcela do negócio jurídico em tela, desejariam, assim mesmo, prosseguir com sua 

celebração: a presunção é, portanto, de separação, de não-afetação. Ora, trata-se, é verdade, 

de realidade diametralmente oposta à dos coligados, porquanto, ali, a lógica é, de fato, a da 

interconexão, da dependência e da inseparabilidade. 

Além disso, não é correto pretender a equiparação entre as expressões “parte do 

negócio” e “parte da coligação”, a primeira delas extraída do contexto do artigo ora 

comentado. Como se sabe, da obrigação ao contrato existe um iter que não pode ser 

                                                           
312 Cf. Contratos coligados, cit., p. 189. 
313 Ibidem, p. 194. 
314 Essa última posição parece ser sustentada por C. N. Konder, para quem, referindo ao brocardo utile per inutile 

non vitiatur, argumenta que “assim como no interior de um negócio a invalidade parcial não prejudica a parte 

válida, se separável, também entre negócios, mesmo vinculados, a invalidade de um deles não prejudica o outro 

– se separável”. Cf. Contratos conexos, cit., p. 219. 
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desprezado – as causas de invalidade dos contratos não se confundem com as causas de 

invalidade das cláusulas contratuais, geralmente relacionadas à abusividade315. 

Disso, conclui-se ser insustentável o entendimento orientado à regra geral da 

estabilidade, no sentido de que a invalidade de um dos contratos interligados não afeta, a 

priori, os demais, consagrando a insensibilidade dos negócios coligados. A melhor opção 

metodológica, portanto, é aquela voltada à instabilidade, a qual propõe que a invalidade de um 

afeta, em regra, os demais contratos componentes da coligação. 

Note-se ser esta somente a regra geral, posto que, por certo, comporta ela exceções. 

Nesta esteira, o processo interpretativo empreendido deverá levar em consideração, 

necessariamente, para fins de determinação da afetação, o fim concreto do programa 

contratual, revelado, como já se viu, em um detido processo exegético, de modo que somente 

quando este não for afetado pela invalidade de um dos coligados é que será permitida a 

subsistência dos demais, cabendo, à parte interessada na manutenção, o ônus de provar que é 

possível atingir o fim colimado pelas partes sem a participação, no esquema, do contrato 

inválido316. 

Compreender que vícios de validade de um negócio coligado terão, eventualmente, o 

condão de comprometer os demais contratos participantes do programa não soluciona, 

integralmente, a questão. Nessa linha, C. N. Konder aponta que o ponto fulcral de divergência 

se apresenta no momento de precisar qual seria o título jurídico apto a justificar a afetação dos 

coligados, especialmente quando se tem em mente que as soluções tradicionais foram 

desenhadas a partir de uma leitura individualizada do negócio jurídico317. 

Esta dificuldade tem sido igualmente enfrentada em outros ordenamentos jurídicos, 

como, por exemplo, o francês. Ali, fala-se a respeito da hipótese de anéantissements en 

cascade (“destruições em cascata”) no seio dos ensembles contractuels e se reconhece, com 

efeito, que os maiores embates, dogmáticos e jurisprudenciais, se estabelecem nem tanto no 

sentido de saber se tal hipótese deve ser admitida e em quais casos, mas, antes, consistem em 

identificar, ante à nebulosa fórmula, a natureza jurídica da sanção imposta a um contrato 

participante do conjunto em virtude dos vícios presentes em outro318. 

                                                           
315 Cf. MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados, cit., pp. 190-191. 
316 Ibidem, p. 193. 
317 Cf. Contratos conexos, cit., p. 223. 
318 Cf. PELLÉ, Sébastien. La notion, cit., pp. 378-379. E, confirmando a dificuldade, o autor expõe que a 

legislação francesa parece não oferecer solução clara para a problemática, uma vez que a única disposição legal 

existente naquele ordenamento, o artigo L. 311-21 do Code de la Consommation, tem sua aplicabilidade restrita 

ao âmbito do direito do consumidor: “Il n’est pas nécessaire de poursuivre plus longuement cet inventaire pour 

constater que le droit de la consommation n’abrite aucun système général de sanctions des ‘anéantissements en 

cascade’. L’analyse de celui-ci ne révèle aucune règle générale permettant de déterminer à partir de la sanction 
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Retomando o raciocínio segundo o qual a invalidade de um dos negócios ocasiona a 

consequente perda de um fator de eficácia dos demais, a melhor alternativa, em direito 

brasileiro, é compreender referida perda como uma situação de ineficácia superveniente, 

operadora, normalmente, de efeitos ex nunc. A validade de cada um dos coligados funcionará, 

portanto, nas palavras de F. P. C. Marino, como condição de permanência de eficácia para os 

demais319. 

Referida ineficácia superveniente desdobra-se em, basicamente, duas situações 

distintas: impossibilidade superveniente do objeto e desnaturação da função social do 

contrato. 

É importante ter em mente a ideia, já trabalhada em momento anterior, de que o 

objeto de cada um dos contratos coligados não compreende somente sua matéria visível, isto 

é, não se limita, exclusivamente, ao seu conteúdo intrínseco nem às suas próprias prestações. 

Objeto contratual, aqui, deve ser tomado em acepção mais lata, englobando, portanto, o 

complexo da operação econômica global desejada pelas partes e o vínculo interrelacional, já 

referido como matéria invisível do contrato. 

Portanto, ao se verificar a invalidade de um dos negócios coligados, caso não seja 

possível a realização da operação econômica desejada pelas partes, em sua inteireza, haverá 

ineficácia superveniente dos demais contratos a ele interligados, em virtude de 

impossibilidade superveniente do objeto320. 

Assumida, ainda, a função social do contrato como o fim visado pelas partes, se este 

não mais puder ser atingido em virtude da mácula de um dos contratos pelo vício da 

invalidade, necessário reconhecer, aos demais, a ineficácia superveniente. Essa é a posição 

sustentada, por exemplo, por C. N. Konder, para quem, quando reputado inválido um dos 

negócios que compõem o conjunto contratual, esse vício poderá, eventualmente, macular a 

                                                                                                                                                                                     
d’un premier contrat quelle doit être celle d’un ou de plusieurs autres”. De forma complementar, a jurisprudência 

ali é também hesitante, parecendo haver consenso no sentido de que haverá afetação dos coligados em virtude 

dos vícios existentes em um deles, mas preocupando-se de forma insatisfatória com o ato de precisar, 

tecnicamente, a natureza dessa afetação. Assim, afirma-se que: “La priorité semble ainsi être donnée au príncipe 

de la disparition des contrats lorsque ceux-ci sont unis par un lien d’interdépendance. La nature de la sanction 

devient d’une certaine manière secundaire”, pp. 383, 387.  
319 Cf. Contratos coligados, cit., p. 195. 
320 De forma semelhante, mas refereindo a uma “extensão de ineficácia”, na literatura espanhola, veja-se a 

opinião de A. L. Frías: “Y entender que, además de tener cada contrato su causa “individual” (pues si no, no 

existirían varios convenios, sino un sólo), hay que referir dicho elemento al resultado o finalidad común que 

persiguen los dos o más contratos celebrados. De manera que se extenderá la ineficacia de un contrato a otro 

coligado si, tras la desaparición del primero, el segundo pierde su razón de ser y se hace inalcanzable el 

propósito que vinculaba a ambos convenios”. Cf. Los contratos conexos, cit., p. 299. 
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própria função comum desempenhada pelo concatenamento, atingindo, então, a função social 

dos demais negócios vinculados321. 

Por essas razões, oportuna a síntese de F. P. C. Marino, segundo a qual, a princípio, a 

invalidade de um dos coligados afeta, de fato, os demais. A regra comportará exceção 

somente quando o fim concreto, possibilidade de realização da específica operação econômica 

global, não for ferido, cabendo, assim, à parte interessada, o ônus da prova. Impróprio, ainda, 

referir uma propagação, sendo mais correto, de toda sorte, a menção à afetação dos demais 

contratos, sob a forma de ineficácia superveniente, por impossibilidade superveniente do 

objeto ou desnaturação da função social322. 

Parece-nos, contudo, igualmente interessante levar em consideração outro 

entendimento extraído do extenso repositório de decisões judiciais francesas a respeito do 

tema. Isso porque, naquele país, parece ter o judiciário reconhecido que a complexidade das 

relações econômicas desenvolvidas por meio de sofisticados programas contratuais 

impossibilita, de fato, a formulação de solução única, aplicável à totalidade dos casos. Assim, 

diz-se que a simetria de sanções não é a regra na jurisprudência, devendo o julgador 

examinar, na casuística, a melhor solução aplicável323. 

 

2.9.4. Plano da eficácia 

 

No debate a respeito das consequências jurídicas da coligação no plano da eficácia, 

parece mais sensato referir, agora sim, à propagação de vícios. Isso porque, ao contrário do 

que ocorre quando verificada a invalidade de um dos contratos, se a um destes é impingida a 

perda de eficácia, aos demais, consequentemente, ainda que pelas mesmas razões 

anteriormente expostas (impossibilidade superveniente do objeto, entendido como operação 

econômica global visada pelas partes, ou desnaturação da função social), será aplicável, em 

regra, igual sanção. Portanto, considerando a significação da expressão propagar, já 

anteriormente apresentada, revela-se possível concordar com sua utilização, de forma técnica. 

Assim é que, nas palavras de F. P. C. Marino, consectário apriorístico da decretação 

de ineficácia de um dos negócios conjuntos é a ineficácia superveniente dos demais, 

justamente em virtude das razões acima expostas. Claro está que prevalece, também aqui, a 

                                                           
321 Cf. Contratos conexos, cit., p. 228. 
322 Cf. Contratos coligados, cit., p. 197. 
323 E essa solução é aplaudida pela dogmática, especialmente porque ela “refuse la simplicité consistant à nier la 

réalité de l’interdépendance contractuelle en traitant chaque contrat de manière isolée”. Cf. PELLÉ, Sébastien. 

La notion, cit., p. 392. 
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possibilidade probatória em sentido contrário: não se presume, de forma absoluta, pelo 

encerramento do programa, pelo que, possível de ser mantido o fim concreto e realizada prova 

nesse sentido, mantém-se incólume a coligação e os demais negócios vinculados ao contrato 

ineficaz324. 

Nesta linha, além das consequências jurídicas da ineficácia de um dos coligados 

sobre os demais, outras duas situações, neste plano, merecem destaque. São elas: (i) a 

aplicação de remédios sinalagmáticos, como a exceptio non adimpleti contractus e a resolução 

por inadimplemento, no seio da coligação; e (ii) a oponibilidade do inadimplemento de 

“terceiro” em programas dessa espécie. 

Quanto à primeira situação, importa ela em interpretar se há – e qual a extensão – dos 

efeitos da mora ou inadimplemento absoluto de obrigação presente em um dos coligados 

sobre o conjunto contratual. De plano, tenha-se em mente que a solução poderá ser – e por 

vezes o é, especialmente em programas contratuais complexos – sanada por cláusula 

contratual expressa, que determine, por exemplo, como consequência, o inadimplemento de 

tal ou qual contrato. Tais cláusulas são chamadas de cross-default ou de inadimplemento 

cruzado. 

O problema se põe de forma mais nítida na ausência de disposições contratuais 

explícitas, revelando-se, aí, mais árdua a tarefa do exegeta. 

Sempre tomando o objeto contratual em um sentido que congloba, também, a matéria 

invisível (isto é, o nexo relacional e a referência à operação econômica global), será 

necessário perquirir a respeito da relevância da prestação inadimplida para a coligação. 

Partindo daí é que será possível minudenciar quais as consequências do inadimplemento, 

relativo ou absoluto, sobre cada um dos negócios e, mais importante, sobre o fim concreto.  

O questionamento basilar será, aqui, a respeito da prestabilidade residual da 

operação total frente ao descumprimento analisado, uma vez que o equilíbrio contratual se 

estabelece, em situações de coligação, não no âmbito interno de cada um dos negócios, mas, 

sim, no lugar comum entre os diversos contratos vinculados, com vistas ao fim concreto325. 

E esse questionamento se revela importante porque há prestações, no interior da 

coligação, tão relevantes que, se inadimplidas, poderão comprometer a utilidade da operação 

global, tornando-lhe, mesmo, imprestável. Nesses casos, mesmo em programas contratuais 

com partes distintas e sinalagmas próprios (ou seja, com diversidade de contraprestação), 

estará autorizada a aplicação dos remédios sinalagmáticos, como a exceção do contrato não 

                                                           
324 Cf. Contratos coligados, cit., p. 204. 
325 Cf. KONDER, Carlos Nelson. Contratos conexos, cit., p. 241. 
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cumprido e a resolução por inadimplemento, previstos, respectivamente, nos artigos 476 e 475 

do Código Civil, que poderão ter por fundamento, assim, o descumprimento de outro 

contrato326. 

Não por outra razão, parece-nos sensato afirmar que, em sistemas de coligação, 

exsurge, para os participantes, especialmente para aqueles que figuram como partes em mais 

de um dos contratos coligados, um sobredever de cautela com vistas ao cumprimento de suas 

prestações, porquanto eventual inadimplemento, obviamente a depender da natureza da 

prestação, poderá, porque ferida a possibilidade de realização do fim concreto, minar a 

ultimação da operação econômica global327. 

Quanto à segunda situação, referente à oponibilidade do inadimplemento de 

“terceiro” em conjuntos contratuais, uma ressalva há que ser feita, inicialmente, no sentido de 

que a ênfase, aqui, é dada aos casos de coligação com partes distintas. Isto significa que a 

problemática se agrava quando a parte inadimplente somente figura em um dos contratos 

interligados e a contraparte pretende opor o inadimplemento àquele que somente figura em 

outro contrato. 

Em uma leitura superficial, o intérprete desatento poderia sustentar que não há 

qualquer razão para que se pretenda enjeitar determinado contrato, prejudicando, assim, um 

de seus participantes, em virtude de inadimplemento efetivado em outro contrato por agente 

que não participa do primeiro negócio. Tratam-se, argumentaria, de relações jurídicas 

distintas, de modo que uma não seria passível de afetação por situação ocorrida no interior da 

outra. 

Ocorre que, no âmago da coligação, deve-se empreender raciocínio distinto. Como já 

se viu, a lógica, nesses programas, é a vinculação, não a separação. Isso não significa dizer 

que, em todo e qualquer caso, será possível e lícita a oposição de inadimplemento verificado 

em um dos coligados a “terceiro”, não participante, stricto sensu, daquela relação jurídica. 

Impende, portanto, o estabelecimento de critérios interpretativos que orientem o 

operador na tortuosa tarefa de precisar esta possibilidade.  

O primeiro deles diz respeito à chamada atuação concertada entre as condutas das 

diversas partes dos negócios. Casos haverão em que os figurantes dos negócios jurídicos 

coligados, ainda que em casos de coligação com partes distintas, comungarão do mesmo 

                                                           
326 Cf. MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados, cit., p. 200. 
327 A esse respeito, veja-se excerto do voto do relator, Desembargador Heraldo de Oliveira Silva, do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, nos autos dos Embargos Infringentes nº 1.068.527-7/02, julgado em 30/08/2006, 

onde restou consignado que: “Para que a autora pudesse executar o contrato de financiamento deveria comprovar 

que cumpriu com todas as suas obrigações, inclusive aquelas fixadas no contrato de fornecimento de produtos, 

na medida em que são contratos coligados”. 
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interesse, endereçado a, mediante o emprego de esforço comum, realizar a operação 

econômica global, o fim concreto do programa.  

Passa o fim concreto, então, de maneira já extensamente discutida neste trabalho, a 

compor a matéria invisível de cada um dos contratos, orientando-lhes o sinalagma. Surgem, 

portanto, posições jurídicas inexistentes em contextos de pluralidade contratual não 

vinculada, que autorizam o enjeitamento de um dos contratos em virtude de inadimplemento 

ocorrido no âmbito de outro contrato, àquele coligado, ainda que celebrado entre partes 

diferentes. 

Parece-nos relevante, portanto, relevar algumas conclusões a respeito do tema, 

erigidas por F. P. C. Marino328. 

No iter de se precisar as consequências jurídicas do inadimplemento de “terceiro” na 

coligação com partes distintas, vale o mesmo ponto de partida estabelecido para as coligações 

com partes iguais. Nessa linha, deve-se indagar se a prestação inadimplida, em um dos 

negócios jurídicos, tem o condão de tornar também imprestável a prestação da parte constante 

de negócio àquele coligado. Trata-se, então, do que chamamos de prestabilidade residual. 

O segundo ponto instrumentaliza-se na atuação concertada sobre a qual comentamos 

logo acima. Para que se revele oponível o inadimplemento de “terceiro”, no âmbito da 

coligação, deve-se investigar a respeito da comunhão de interesses entre os agentes 

econômicos participantes do programa sob análise. Ainda que não haja, no específico caso 

examinado, verdadeira comunhão de interesses, poderá existir determinada expectativa 

legítima no sentido da vinculação entre as prestações sobre as quais se funda o imbróglio, de 

modo que uma somente se revele útil caso a outra seja adimplida. Repise-se que, à evidência, 

toda essa profunda perquirição deverá ser empreendida com vistas à operação econômica 

global, fim concreto pretendido pelas partes. 

Por fim, oportuno elucidar a utilização, nesta seção, da expressão terceiro entre 

aspas. Em alguma síntese, são terceiros em relação a determinado contrato todos os agentes 

econômicos que não participaram de sua formação. Esta categoria se diferencia em diversas 

subespécies. 

Devemos chamar atenção, contudo, para o chamado terceiro interessado. Este, ainda 

que não seja parte, em sentido estrito, do contrato, detém alguma posição jurídica relacionada 

às posições jurídicas das partes ou está em situação tal que o desdobramento dos fatos no 

interior da relação jurídica obrigacional pode, de forma nítida, lhe prejudicar. Relevante 

                                                           
328 Cf. Contratos coligados, cit., pp. 208-209. 
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aduzir que o interesse ao qual a expressão faz referência pode ser verificado simplesmente do 

ponto de vista fático, não necessitando, assim, configurar-se como direito, o que não exclui a 

constatação de que, no mais das vezes, será um interesse realmente jurídico329. 

Regra geral, portanto, nas situações de coligação com partes distintas, o agente 

econômico que seja parte em um dos negócios interligados será, nos demais, terceiro 

interessado, ainda que não seja parte em sentido estrito. Essa qualidade decorrerá, na 

casuística, da comunhão de interesses, relacionada à atuação concertada, ou da posição 

jurídica ocupada pelo agente econômico em relação às demais partes e ao fim concreto330. 

Em síntese conclusiva, viu-se que a coligação contratual, muito embora não possa ser 

identificada segundo critérios absolutamente taxativos, geralmente flerta com alguns sinais 

distintivos presentes, ao menos, nos casos mais latentes.  

Igualmente, a intensidade da coligação e as consequências jurídicas dela decorrentes 

não são, de nenhuma forma, constantes e replicáveis para todas as situações, o que não obsta, 

como demonstrado, a existência de um grau mínimo de dependência, a gerar desdobramentos 

nos campos da interpretação, qualificação e derrogação de regime jurídico típico, plano da 

validade e plano da eficácia. 

Nesse momento, é necessário retomar a ideia, já introduzida no primeiro capítulo 

deste trabalho, segundo a qual as estruturas de financiamento na modalidade project finance 

são, antes de tudo, arranjos contratuais complexos, próprios da nova e plástica realidade 

econômica copiosamente referida nesta parte, por meio dos quais se torna possível o manejo e 

direcionamento dos fluxos de caixa a serem gerados pelo projeto, principal elemento de 

análise dos credores, bem como a adequada minoração e compartimentalização dos variados 

riscos sobre ele incidentes.  

                                                           
329 Cf. PENTEADO, Luciano de Camargo. Efeitos contratuais perante terceiros, São Paulo: Quartier Latin, 

2007, p. 48. 
330 Cf. MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados, cit., p. 209. 
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3. ADEQUAÇÃO DE PROJETOS E ARRANJOS CONTRATUAIS NO PROJECT 

FINANCE 

 

Como já se disse, o financiamento de um empreendimento pela modalidade aqui 

estudada nem sempre se apresenta, aos agentes econômicos, como alternativa disponível e 

aconselhável – esta, inclusive, uma das inconveniências à tradução literal da locução que lhe 

designa no idioma inglês. 

Ao contrário, somente projetos aptos a satisfazer rigorosos critérios de análise é que 

se revelam como candidatos sérios ao project finance. O desenvolvimento de projetos 

relativamente mais simples, sobre os quais incidem riscos pouco expressivos e que demandam 

volumes de capital modestos geralmente se afigura mais apropriado mediante o financiamento 

por outras fontes de recurso. 

 

3.1. Adequação de projetos para o financiamento por Project Finance 

 

Afirma-se que o project finance é modalidade de financiamento adequada para 

grandes e complexos projetos, afetados, no mais das vezes, por uma vasta e diversa gama de 

riscos que se relacionam, direta ou indiretamente, ao empreendimento. Para se ilustrar a 

adjetivação, aponta-se, na dogmática, que esta técnica de financiamento parece 

particularmente atrativa em projetos que demandem volumes superiores a 

US$1.000.000.000,00 (um bilhão de dólares)331.  

Nestas situações, todo o racional econômico para a utilização do project finance, 

acima discutido, especialmente no tocante à atenuação dos custos de agency, indica no sentido 

de que a captação e direcionamento de recursos por essa via possibilita a maior otimização do 

projeto332.  

Se o tamanho do projeto é um dos importantes indícios a orientar seu custeio por 

meio da estruturação de um project finance, não se trata essa característica, a bem da verdade, 

de elemento suficiente. Isto porque, em virtude do próprio racional e características 

financeiras da modalidade, outros requisitos devem ser objeto de severo escrutínio por parte 

de gestores e financiadores. 

Como se viu, na prática predomina, no mais das vezes, a modalidade limited 

recourse, em que os patrocinadores do projeto oferecem àqueles que aportam capital, em 

                                                           
331 Cf. FINNERTY, John D. Project financing, cit., p. 145. 
332 Ibidem, pp. 179-185. 
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determinada medida, garantias complementares aos fluxos de caixa do projeto e aos ativos da 

sociedade veículo. No entanto, o elemento nuclear que distingue o project finance continua 

presente: o principal subsídio para a análise creditícia consiste na capacidade técnica, 

operacional e financeira do projeto para gerar, em um determinado horizonte temporal, fluxos 

de caixa consistentes e em volume suficiente para permitir a adequada remuneração do 

capital. 

Se isto é verdade, devemos deduzir que não parece economicamente prudente, 

especialmente do ponto de vista dos financiadores, aportar capital para o desenvolvimento de 

projetos que não permitirão a geração de fluxos de caixa relativamente estáveis e previsíveis. 

Obviamente, o grau de estabilidade e previsibilidade da receita variará a cada projeto, 

variando também a análise que nelas se apoia, o que não refuta a necessidade de observância 

de níveis mínimos de “segurança”. 

Outro elemento inerente aos grandes projetos e que deve ser incluído no exame trata-

se da matriz de riscos que sobre eles incidem, ponto este que já foi aqui reiteradamente 

sublinhado. Se, por um lado, grandes e complexos empreendimentos estão naturalmente 

sujeitos a uma maior variedade de riscos que, nestas situações, podem causar impactos muito 

mais severos, por outro é absolutamente imperativo, para que seja viável seu financiamento 

por um project finance, que esses riscos sejam passíveis de identificação e, ao menos, 

mitigação. 

Sobre este ponto, assevera G. D. Vinter que, regra geral, os financiadores tendem a 

não aceitar riscos que ou são impossíveis de mensuração ou são “abertos” em seus efeitos, no 

sentido de que as consequências decorrentes da verificação de determinado evento danoso são 

imprevisíveis. Como exemplo, menciona-se, justamente, riscos legais referentes a uma 

possível alteração da legislação que disciplina tal ou qual aspecto do projeto, cujos custos 

incrementais não podem ser repassados ao consumidor final (isto é, devem ser suportados 

exclusivamente no âmbito interno do empreendimento)333.  

De maneira adicional, acreditamos que decisões arbitrais e judiciais pouco rigorosas 

do ponto de vista científico, que interpretem de forma equivocada os aspectos técnicos das 

operações de project finance, inclusive sob a perspectiva contratual, foco do presente 

trabalho, tendem a representar riscos e custos incrementais que podem, no limite, inviabilizar 

determinado projeto que, em outro ambiente institucional, seria passível de desenvolvimento. 

                                                           
333 Cf. Project finance, cit., p. 85. 
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Igualmente, ainda que a maioria ou até mesmo a totalidade dos riscos possa ser 

identificada e razoavelmente mitigada, se não forem estes passíveis de divisibilidade, no 

sentido de se atribuir determinados riscos a tal ou qual agente econômico, tende-se a 

comprometer a viabilidade do project finance. 

Evidentemente, as características referentes aos fluxos de caixa a serem gerados e 

aos riscos incidentes sobre o projeto são identificadas por meio de um rigoroso estudo de 

viabilidade deste último, nos aspectos técnico, econômico, contratual, governamental e 

mercadológico. Este estudo consiste em mecanismo extremamente útil e, mais, necessário, 

para reunir, em suma, informações sobre: (i) a descrição detalhada do projeto; (ii) os objetivos 

dos patrocinadores; (iii) a sensibilidade do projeto aos mais variados riscos nas fases de 

construção (engineering, construction), início (start-up, pre-completion) e operação 

(commissioning ou completion); e (iv) a análise das alternativas de financiamento e melhorias 

de crédito. 

Nesta linha, deverão constar, do estudo de viabilidade, estimativas do volume de 

capital necessário para o desenvolvimento do empreendimento, previsões referentes à 

capacidade do projeto, medida em função dos volumes de fluxo de caixa, para realizar o 

serviço da dívida, projeções de receita decorrente da operação, custos operacionais e análises 

de mercado. 

A utilidade e necessidade de referido estudo justificam-se pelo fato de que ele 

permite, aos patrocinadores, financiadores e, em alguns casos, ao Poder Público, uma análise 

crítica e extremamente profunda do projeto em momento anterior a qualquer aporte de capital, 

prevenindo, então, o desperdício de tempo e recursos com projetos economicamente 

inviáveis334. 

Todas as considerações acima apresentadas se referem ao que a literatura e prática 

definem como bankability (grosso modo, “bancabilidade”) do projeto. O conceito é 

naturalmente fluido335, mas podemos, de forma sintética, delineá-lo como o procedimento 

analítico das condições estruturais do projeto que o habilitam a ser financiado por meio de um 

project finance336. 

                                                           
334 Cf. HOFFMAN, Scott. L. The law and business, cit., p. 85. Para uma análise mais aprofundada sobre o estudo 

de viabilidade, veja-se, na mesma obra, o Capítulo 8, intitulado “The feasibility study and needs assessment”, pp. 

139 e ss. 
335 A esse respeito, S. L. Hoffman assevera que o conceito parece auxiliar pouco o leitor, por ser extremamente 

complexo, variável no tempo e, inclusive, dotado de contornos próprios no âmbito de cada projeto singularmente 

tomado, em virtude das exigências e preocupações, “racionais” ou não, dos financiadores. Cf. The law and 

business, cit., p. 28. S. E. Rauner, por sua vez, apresenta oportuno, ainda que sintético, apanhado das 

características gerais usualmente encontradas em projetos viáveis. Cf. Project finance, cit., pp. 158-160.  
336 Cf. VINTER, Graham D. Project finance, cit., p. 85. 
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Algumas regras-chave, presentes na maioria das análises de bankability, podem ser 

elencadas, advertindo-se, como tem sido feito ao longo do presente estudo, para a inerente 

incompletude da lista, que não pretende, de qualquer modo, ser exaustiva. Assim, menciona-

se que337: 

 

(i) riscos de mudanças na legislação que imponham custos incrementais substanciais 

não devem ser suportados pelos financiadores;  

(ii) o empreendimento não pode estar sujeito à tributação discriminatória, mediante 

regras individualizadas;  

(iii) deve haver a já mencionada divisibilidade dos riscos do projeto, de modo que a SPE 

não pode ser compreendida como um “centro de despejo” dos riscos residuais, isto é, 

não suportados pelos patrocinadores e outros agentes;  

(iv) apesar da estrutura altamente alavancada das project companies, os patrocinadores 

não devem subcapitalizá-las a níveis extremos; e  

(v) no âmbito negocial, geralmente exige-se que seja estabelecido um limite para a 

responsabilização da SPE por descumprimentos contratuais, haja vista que, dados os 

vultosos valores desses instrumentos, até os mínimos defaults podem ocasionar a 

crise da sociedade veículo. 

 

Como se verá em maiores detalhes adiante, são os complexos arranjos contratuais 

próprios às estruturas de financiamento aqui analisadas que permitem o equacionamento tanto 

dos fluxos de caixa gerados pelo projeto como a delimitação e distribuição da 

responsabilidade pelos variados riscos entre os diversos agentes participantes do programa.  

Nesta esteira, ainda que os contratos em estruturas de project finance, especialmente 

em razão de sua longa duração, sejam essencialmente incompletos, será do maior interesse 

dos agentes financiadores que os instrumentos se revistam da maior riqueza de detalhes 

possível, evitando-se franquear espaços interpretáveis amplos, especialmente frente à 

possibilidade de futuras demandas judiciais. 

 

3.2. Identificação, mitigação e alocação de riscos 

 

                                                           
337 Cf. VINTER, Graham D. Project finance, cit., pp. 86-87. 
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A identificação, mitigação e alocação de riscos338339 configuram procedimento da 

maior importância em esquemas de project finance. A bem da verdade, a necessidade de 

compartimentalização de riscos foi o problema que, em última instância, potencializou a 

ascensão desta modalidade de financiamento voltada a projetos capitaneados por organizações 

privadas e, por esta razão, pode-se afirmar que a tarefa de distribuição de riscos – pela via 

contratual, recobre-se – é o elemento central em qualquer destas operações340. Indo além, S. 

Gatti afirma que tais financiamentos são, de fato, sistema de distribuição de riscos entre as 

partes envolvidas em um certo empreendimento341. 

Como já apontado, sobre os projetos de larga escala usualmente financiados por esta 

modalidade incide um proteiforme plexo de riscos, impossíveis de serem taxativamente 

elencados e descritos, posta a especificidade inerente a cada operação. 

Na fase de estruturação, como aponta S. L. Hoffman, os riscos são minuciosamente 

identificados, analisados, quantificados, mitigados e alocados, de modo que não reste 

desconhecido às partes nenhum risco capaz de, individualmente, ameaçar o desenvolvimento, 

a construção e a operação do projeto em nível suficientemente apto a torná-lo irracional do 

ponto de vista econômico-financeiro (isto é, de modo a inviabilizar a geração de fluxos de 

caixa apropriados para arcar com os custos operacionais e garantir retornos adequados aos 

investidores)342. 

                                                           
338 Muito embora seja expressão amplamente difundida no cotidiano, a locução risco é dotada, na técnica, de um 

significado mais preciso. Assim, veja-se: “Risco é, portanto, em igualdade de condições e com o cumprimento de 

regras determinadas, a possibilidade de perda concomitante à de ganho [...] Há uma diferença fundamental entre 

risco e incerteza. Ambos são parte do jogo e denotam o caráter aleatório da vida e, em especial, da economia. 

Mas incerteza significa apenas que não se tem garantias sobre o que vai ocorrer, enquanto o risco é uma 

incerteza estatisticamente mensurável. A noção de risco embute, portanto, uma ideia acerca dos estados da 

natureza que poderão ocorrer no futuro e alguma avaliação, que pode ser mais ou menos robusta, a respeito da 

probabilidade de que cada um deles venha a se materializar”. Cf. PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. 

Direito, economia e mercados, Rio de Janeiro: Elsevier, 2006, p. 125. 
339 Aliás, a alocação de riscos aparece definida como o processo de tomada de decisão relativo à identificação e 

isolamento de cada risco, avaliação de seu custo relacionado e escolha do melhor método de gestão. Cf. SHEN-

FA, Wu; XIAO-PING, Wei. The rule and method of risk allocation in project finance, Procedia Earth and 

Planetary Science, v. 1, 2009, p. 1.760. Entendemos que a noção parece se adequar melhor ao conceito de 

estruturação de riscos, processo maior, ao qual fazemos referência abaixo. 
340 Cf. RAUNER, Stewart E. Project finance, cit., p. 156. Pertinente, a esse propósito, a contribuição de L. R. de 

Miranda: “Sob essa perspectiva, os contratos que vinculam todas as partes à sociedade de projeto nada mais são 

que a ponta de um iceberg cujas bases são exatamente a análise e a alocação dos riscos do empreendimento”. Cf. 

O Grupo Banco Mundial e a regulação internacional do financiamento de projetos (Project Finance), Tese de 

Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 149. Ainda no Brasil, veja-se, sobre o tema, ENEI, 

José Virgílio Lopes. Financiamento de projetos, cit., pp. 186 e ss. 
341 Cf. Project finance, cit., p. 14. 
342 Cf. The law and business, cit., p. 96. Chamando atenção para a importância da adequada estruturação de 

riscos em programas de project finance, W. Shen-Fa e W. Xiao-Ping mencionam que alocações efetivas de 

riscos “can improve project performances, such as reducing cost, shortening construction duration, improving 

the quality of completed projects and promoting more active participation in the related working relationship”. 

Cf. The rule and method, cit., p. 1.763. 
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A necessidade de se alocar os variados riscos entre os agentes econômicos 

participantes do programa de financiamento diz respeito, basicamente, à natureza nonrecourse 

ou limited recourse do arranjo em questão. Como, na melhor das hipóteses, a possibilidade de 

recurso ao patrimônio dos patrocinadores em virtude de obrigações contraídas a nível da 

sociedade de projeto é limitada, exige-se que os demais atores sejam chamados a suportar tal 

ou qual risco, recebendo, obviamente, compensação adequada, de acordo com a magnitude de 

sua exposição. 

Na prática, geralmente utiliza-se uma forma bastante conveniente e organizada para a 

identificação e compreensão da forma de mitigação e alocação dos riscos envolvidos no 

projeto, denominada matriz de riscos (risk matrix). Nesta ferramenta, que, como o próprio 

nome indica, nada mais é do que uma tabela, descreve-se brevemente o risco, apontando-se a 

qual participante ele foi alocado, a forma utilizada para mitigação do mesmo e as 

consequências dele decorrentes para os financiadores e patrocinadores343. 

A identificação, mitigação e alocação devem ser compreendidas como fases de um 

processo maior, já acima referido, de estruturação de riscos. Neste processo, como já se 

chamou atenção, os instrumentos contratuais desempenham o papel chave, posto que 

funcionam, de fato, como os mecanismos por meio dos quais se efetiva, em muitos casos, a 

mitigação dos riscos e, em última análise, sua distribuição entre os participantes344.  

Assim, antes de se examinar, em separado, alguns dos principais riscos incidentes em 

um project finance, pensamos importante dedicar algumas linhas a sublinhar a propriedade 

alocativa de riscos dos contratos. 

 

3.3. Contratos como mecanismos de alocação de riscos 

 

A gestão dos variados riscos incidentes sobre determinado projeto pode ser feita, 

basicamente, sob duas perspectivas distintas: (i) controle dos riscos; e (ii) gestão dos riscos 

residuais345. 

                                                           
343 Para um exemplo de matriz de riscos, veja-se HOFFMAN, Scott L. The law and business, cit., pp. 38-43. 
344 Tão importante é o papel desempenhado pela coletividade contratual no project finance que S. E. Rauner 

assim afirma: “What appears to be a new financial phenomenon is therefore essentially a legal one; what lies at 

the heart of project financing is not the development of some new financial instrument, but rather a process of 

creative legal thought and lawyering that shifts rights and responsibilities in an innovative way and ultimately 

results in a reduced level of risk for each of the parties concerned”. Cf. Project finance, cit., p. 156. 
345 De forma semelhante, S. E. Rauner propõe a classificação das medidas de minimização do risco em três 

métodos, quais sejam (i) “redução de risco” (risk reduction), consistente em medidas defensivas para reduzir os 

riscos globais que afetam o projeto ao menor nível possível; (ii) “disseminação do risco” (risk spreading), 

referindo-se à alocação dos riscos, entre os variados participantes, de forma mutualmente aceitável; e (iii) 
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A primeira destas perspectivas aponta no sentido de que determinado agente 

controla, ou tende a controlar, algum risco implementando todas as medidas economicamente 

racionais (isto é, que sejam efetivas do ponto de vista da relação custo e benefício) 

direcionadas a minimizar o custo esperado decorrente da realização do evento danoso, seja 

por meio da redução da probabilidade de sua ocorrência ou da severidade de suas 

consequências. 

Ocorre que, especialmente em projetos complexos, no conjunto existem 

determinados riscos naturalmente exógenos, cujo controle está absolutamente alheio ao agente 

ou, por outro lado, cuja eliminação da possibilidade de ocorrência é, em verdade, inexistente. 

Assim, para a gestão dos riscos residuais – aqueles que não podem ser controlados por meio 

da implementação de medidas economicamente racionais – impõe-se a necessidade de adoção 

de medidas como a contratação de seguros, o hedge em mercados financeiros, etc. 

Nessa linha, os instrumentos contratuais se apresentam, na disciplina da atividade 

econômica, como importantes mecanismos por meio dos quais os agentes maximizam seus 

interesses, explorando vantagens comparativas referentes à capacidade de cada um deles para 

suportar e gerir determinado risco346.  

Não por outra razão é que P. A. Forgioni reconhece, de forma categórica, que o 

contrato, como instituto, configura verdadeiro instrumento de alocação dos riscos intrínsecos 

à atividade econômica347, enquanto que F. Araújo assenta ser mesmo indesmentível que um 

dos principais objetivos de muitos dos contratos é o da partilha de riscos, de modo que a 

grande parte do que se passa no seio negocial somente é atribuída significância se levado em 

conta tal objetivo348. 

Se é verdade que os contratos se prestam a compartimentalizar os riscos entre as 

partes pois, como querem R. Stone e J. Devenney, uma das razões pelas quais os agentes 

econômicos organizam a operação por meio de um contrato diz respeito ao fato de que tal 

negócio jurídico fornece um mecanismo para garantir o cumprimento da estrutura de 

                                                                                                                                                                                     
hedging ou “seguro” (hedging or insurance), por meio do qual cada parte, individualmente considerada, reduz 

tanto seu lucro potencial como o risco a ela alocado por meio de outros mecanismos de disseminação de risco. 

Cf. Project finance, cit., p. 161. 
346 Cf. TRIANTIS, George G. Contractual allocations of unknown risks: a critique of the doctrine of commercial 

impracticability, The University of Toronto Law Journal, v. 42, nº 4, 1992, p. 454. 
347 Cf. Contratos empresariais, cit., p. 145. 
348 Cf. Teoria económica do contrato, Coimbra: Almedina, 2007, p. 297. De forma semelhante, veja-se 

PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados, cit., p. 125 e, ainda, RIBEIRO, 

Marcia Carla Pereira; GALESKI JUNIOR, Irineu. Teoria geral dos contratos: contratos empresariais e análise 

econômica, Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 130. 
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distribuição de riscos acordada349, é igualmente certo que agentes econômicos racionais 

pretenderão estabelecer uma alocação ótima desses riscos.  

Neste caso, como aponta G. G. Triantis, a estrutura ótima é definida em função 

justamente das vantagens comparativas de cada uma das partes para implementar medidas de 

controle e gestão de riscos residuais, bem como de suas preferências de risco350. Uma das 

formas de distribuição de risco mais utilizadas sugere que determinado risco deverá ser 

suportado pela parte que puder implementar medidas de controle e gestão residual ao menor 

custo351.  

Não é preciso muito para notar que a identificação do agente econômico em posição 

mais favorável para suportar e gerir tal ou qual risco não é, na prática, tão simples como 

parece sugerir a teoria, dependendo de inúmeros fatores que, por vezes, são conflitantes entre 

si. Assim, usualmente se busca, em um juízo global, sopesar as variadas vantagens 

                                                           
349 Cf. The modern law of contract, 11a ed., London: Routledge, 2015, pp. 11-12. A esse respeito, sublinham os 

autores que a estrutura de distribuição de riscos reflete, por exemplo, no preço: “In more complex contracts there 

may be many more risks which the parties will allocate between them. They may well decide that in certain 

situations the liability for breach of contract will be excluded or limited; the risk is therefore borne by the other 

party, who in some circumstances may then be moved to take out separate insurance against that eventuality 

occurring. The way in which such risks are allocated will again be likely to affect the price of the contract”. 

Esta constatação, muito embora possa parecer elementar, é extremamente importante em tema de project 

finance. Conforme se verá quando analisados os arranjos contratuais típicos de um programa, os financiadores 

buscarão distribuições de riscos, nas distintas fases do empreendimento, que diminuam sua exposição e da SPE, 

a fim de preservar a integridade dos fluxos de caixa futuros. Qualquer desvio prejudicial à estrutura ótima tende 

a implicar em maiores custos de capital. 
350 Cf. Contractual allocations, cit., p. 455. Sabemos que as ideias de risk preference e aversão ao risco não 

passam isentas de críticas na literatura especializada. Veja-se, por exemplo, a reflexão de V. P. Goldberg, para 

quem a ênfase, “especially when we are analyzing the decisions or the behavior of sophisticated economic 

entities, should be not on risk preferences, but on risk management”. O exemplo fornecido pelo autor para 

ilustrar seu posicionamento é bastante elucidativo: “It is more straight-forward to simply ignore risk preferences 

and ask why a risk-neutral corporation would purchase the package of services provided by a liability insurer. 

Those risk management services include inspection, litigation and administration of compensation. If the 

insurance companies are more efficient at providing these services, other firms would pay them to do so, 

regardless of any attitudes towards risk”. Cf. Risk management in long-term contracts, Columbia Law School 

Working Papers, nº 282, 2005, p. 2. 

Por essa razão, assumiremos, de forma mais simplista, que os agentes econômicos participantes de um project 

finance – todos eles – simplesmente não desejam resultados negativos imprevisíveis. O foco passa a ser, então, 

justamente como propôs V. P. Goldberg, na capacidade de gestão (e não na suposta aversão ou preferência) do 

risco. 
351 Cf. SHEN-FA, Wu; XIAO-PING, Wei. The rule and method, cit., p. 1.760. Na mesma linha, veja-se KABIR 

KHAN, Fouzul; PARRA, Robert J. Financing large, cit., p. 13.  

A esse respeito, são elucidativas as palavras de F. Araújo, “um dos mais característicos contributos da Análise 

Económica para a Teoria do Contrato é a ideia de que a definição do suporte residual do risco contratual 

(daquele risco que sobrevive a todas as medidas preventivas) é um promotor de eficiência – a ideia de que existe 

um ‘superior risk bearer’, aquela das partes com menor aversão ao risco, ou com menores custos de avaliação do 

risco, com mais facilidade de cobrir os riscos com seguro ou com auto-seguro (por diversificação de 

investimentos, por integração em redes de influências), com maior capacidade de externalização ou repercussão 

dos danos, e que é sobre esse ‘superior risk bearer’ que, sem interferência ou sobreposição de critérios 

adicionais, deve recair predominantemente a responsabilidade contratual”. Cf. Teoria económica, cit., pp. 298-

299. 
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comparativas de cada parte com relação a cada aspecto do controle e gestão residual do risco 

e, no agregado, designar àquela que se “apresentar” como mais apta. 

Alternativamente – e essa solução não é rara em arranjos de project finance352 – as 

partes buscam estruturas de responsabilidade conjunta por determinado risco, ou, ainda, 

optam por disposições contratuais mais flexíveis, relegando, ex post, a definição de aspectos 

afetados pela ocorrência do evento imprevisível (como, por exemplo, preço, quantidade e 

determinadas obrigações). Esta última opção se afigura relativamente indesejável em 

contratos de longa duração, muito em virtude do fato de que a cooperação verificada entre as 

partes ex ante é geralmente minada em decorrência do conflito de interesses ex post353.  

É preciso ter em mente, quando se refere à noção de que determinado risco deverá 

ser alocado à parte mais apta a suportá-lo e geri-lo, que a análise das vantagens comparativas 

dos participantes da operação é, antes, indireta.  

Neste sentido, trata-se de processo verdadeiramente dinâmico de identificação: como 

cada parte somente estará disposta a suportar tal risco mediante determinada compensação 

que, segundo seu exclusivo critério, entende adequada (chamada, na literatura, de “preço de 

reserva” ou reservation price), à parte que exigir a menor compensação será atribuída a 

responsabilidade. Evidente que, em um mercado imperfeito, os preços de reserva diferem 

entre si, dentre outros fatores, em virtude da assimetria informacional e das discrepantes 

habilidades dos agentes econômicos para a identificação e valoração do risco354. 

Interessante discussão na perspectiva aqui abordada refere-se à capacidade e 

possibilidade de previsão, nos instrumentos contratuais, de todos os riscos, presentes e 

futuros, que afetem o negócio. A conclusão mais intuitiva parece indicar no sentido da 

impossibilidade, pelo menos no que toca aos riscos futuros. 

Em um mercado imperfeito, no qual as informações não estão amplamente 

disponíveis a todos e sua perquirição representa um custo que se eleva progressivamente, em 

determinado momento, a decisão mais eficiente do ponto de vista econômico passa a ser 

aceitar a existência de riscos indeterminados, ao invés de despender mais recursos para obter 

                                                           
352 Cogite-se, por exemplo, da propriedade compartilhada, entre patrocinadores e outros agentes relevantes, de 

determinado ativo de importância basilar para o desenvolvimento do projeto, no intuito de se evitar ou mitigar o 

risco de comportamentos oportunistas. 
353 Cf. TRIANTIS, George G. Contractual allocations, cit., p. 456. 
354 Esta é também a opinião de G. G. Triantis, para quem a habilidade de identificar os riscos “is impaired not 

only by incomplete information, but also by the intellectual limitations of individuals. In particular, individuals 

are susceptible to failures in imagination or in motivation”. Cf. Contractual allocation, cit., p. 469.  

O leitor mais atento poderá argumentar que, em virtude de tais imperfeições, nem sempre a parte que suporta 

determinado risco é a mais apta para tanto, no sentido de dispor do melhor conjunto de habilidades em controle e 

gestão. 
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informações adicionais. Na prática contratual, essa decisão representa o ponto “ótimo” em 

que as partes optam por deixar de investigar, minudenciar e distribuir mais situações de risco 

em virtude do custo marginal. 

Contrariamente, G. G. Triantis defende que riscos de contingências imprevisíveis são 

alocados contratualmente pelas partes como componentes de hipóteses contratuais mais 

amplas, nas quais as situações específicas figuram como “variáveis de estado” ou, poderíamos 

dizer, “espécies do gênero”355.  

Muito embora o autor sugira que, desta forma, todos os riscos possam ser 

precificados, alocados e geridos de forma eficiente do ponto de vista da relação custo e 

benefício, o delineamento de hipóteses contratuais de forma muito aberta nos parece contrário 

à intenção dos participantes em um programa de project finance.  

Nestes, especialmente em virtude da magnitude dos prejuízos que os variados riscos 

podem gerar em projetos complexos, o racional sugere a descrição precisa de todos os riscos 

identificados356. Naturalmente, em virtude do longo horizonte temporal dos projetos, esta 

decisão poderá deixar espaços abertos, a serem, conforme o caso, completados, por exemplo e 

em última instância, em arbitragem ou pelo Poder Judiciário, o que, a nosso ver, reforça a 

ideia de que há uma significante demanda por decisões técnicas, que não representem custo 

legal excessivamente oneroso para os agentes econômicos. 

Será essencial relembrar que um dos diferenciais do project finance refere-se à sua 

capacidade de possibilitar a compartimentalização de riscos não somente entre patrocinadores 

e financiadores mas, antes, sugerindo a utilização de arranjos que envolvam outras partes 

interessadas no desenvolvimento do empreendimento, classificadas, usualmente, em quatro 

grandes categorias, quais sejam a de (i) “vendedores”; (ii) usuários; (iii) fornecedores; e (iv) 

órgãos governamentais357. 

Na primeira categoria incluem-se todos os interessados em alienar produtos e prestar 

serviços, incluindo-se as conhecidas empreitadas turnkey, em que poderá haver, inclusive, a 

contratação da construção global das instalações do projeto. Aqui, por exemplo, é possível a 

alocação de riscos referentes à construção, como acréscimos imprevistos no preço e atrasos no 

cronograma a outros agentes, desviando a responsabilidade da sociedade veículo, dos 

patrocinadores ou dos financiadores. 

                                                           
355 Cf. Contractual allocations, cit., p. 468. 
356 Cf. SHEN-FA, Wu; XIAO-PING, Wei. The rule and method, cit., p. 1.761. 
357 Cf. RAUNER, Stewart E. Project finance, cit., p. 167. 
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A segunda classe é composta pelos interessados nos resultados ou na utilização do 

produto ou serviço final a ser gerado pelo empreendimento financiado. Podemos cogitar, de 

forma ilustrativa, de entidades do setor petrolífero que se beneficiariam da construção e 

operação de determinado oleoduto ou de um grupo de sociedades que deseja ter acesso a um 

específico produto cujo mercado será criado ou ampliado em virtude do projeto. 

Os fornecedores são aqueles que esperam estabelecer ou já estabeleceram relações 

contratuais com a project company para abastecer o empreendimento com insumos – 

geralmente em grandíssima escala – para o produto ou serviço final a ser disponibilizado em 

virtude da operação. 

Por fim, certos órgãos governamentais também assumem, no mais das vezes, 

determinada parcela do risco incidente sobre o projeto, especialmente por meio do 

oferecimento de garantias no âmbito dos financiamentos. Isto é feito especialmente no intuito 

de promover o desenvolvimento econômico e, em muitos casos, fomentar a atividade 

comercial, a nível local e nacional. 

A versatilidade na distribuição dos riscos acima referida é apontada como um 

elemento distintivo do project finance especialmente com relação aos financiamentos 

tradicionais. Nestes, o objetivo dos credores, com relação ao cumprimento das obrigações do 

devedor, centra-se, geralmente, na obtenção de garantia ampla e incondicional, por parte de 

um ou poucos garantidores, com relação a todas as obrigações daquele último no âmbito do 

financiamento (como, por exemplo, a garantia de uma controladora por dívida de controlada). 

Já na modalidade sob a qual nos centramos, a assunção de determinados riscos por 

variados agentes participantes do programa, inclusive, em algum nível, pelos próprios 

credores (condizente, claro está, com os retornos projetados), importa, do ponto de vista 

destes últimos, no mesmo efeito líquido de uma garantia ampla e incondicional, gerando 

incentivos, portanto, tanto para estes (que poderão sustentar elevadas taxas de retorno 

mediante a assunção, eventualmente, de riscos mínimos) como para os patrocinadores e 

sociedade de projeto358. 

Introduzidos, assim, os aspectos gerais referentes à relevância do processo de 

estruturação de riscos em qualquer arranjo de project finance, bem como alinhavadas algumas 

noções relativas à propriedade alocativa de riscos dos contratos, cumpre examinar, de forma 

individualizada, alguns dos principais riscos que geralmente se apresentam, exigindo das 

partes envolvidas adequado controle e compartimentalização. 

                                                           
358 Cf. RAUNER, Stewart E. Project finance, cit., p. 168. 
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3.3.1. Riscos comerciais 

 

Inicialmente, é preciso assentar a ideia de que não existe uma única classificação 

possível dos vários riscos incidentes sobre um project finance. No entanto, parece haver certa 

uniformidade, na literatura especializada, em se categorizar determinadas situações como 

referentes à natureza comercial do empreendimento. 

Assim, S. L. Hoffman aponta nove principais riscos comerciais, agrupados conforme 

sua verificação se dê em uma das três diferentes fases de desenvolvimento do projeto, quais 

sejam: na fase de engenharia e construção do projeto, (i) o atraso na “realização” 

(completion359) das instalações do projeto e a consequente postergação na geração de fluxos 

de caixa; (ii) o aumento no volume de capital necessário para a “realização”; e (iii) a crise 

financeira (e consequente insolvência) ou falta de expertise de empreiteiros e fornecedores-

chave; nas fases de início e operação, (iv) falha ou obsolescência da tecnologia utilizada; (v) 

modificações na legislação aplicável ao projeto360; (vi) prejuízos não-segurados; (vii) 

mudanças na disponibilidade ou preço de insumos relevantes; (viii) mudanças na demanda ou 

preço do produto final; e (ix) negligência na operação do projeto361. Tratemos brevemente de 

alguns destes. 

O atraso na construção das instalações geralmente dá origem, a princípio, a uma série 

de consequências negativas, como, por exemplo, o aumento nos custos relativos à 

“realização” do empreendimento e a postergação do cronograma projetado para a geração dos 

fluxos de caixa, o que, por conseguinte, compromete a possibilidade de que a SPE efetue o 

serviço da dívida e o pagamento dos custos operacionais e de manutenção. Adicionalmente, 

                                                           
359 É de se notar que a tradução da locução completion por “realização” ou “acabamento” parece, de algum 

modo, insatisfatória. Mesmo no léxico anglo-saxão, a palavra, no contexto de um project finance, significa mais 

do que simplesmente completar a construção das instalações do projeto. Como aponta S. E. Rauner, “the term 

“completion”, as used in this context, often means more than the mere construction of the facility in question; 

under most completion guarantees, specified levels of output must be produced at specified costs before 

“completion” is deemed to have occurred”. Cf. Project finance, cit., p. 170. 

Aliás, a questão é ainda mais complexa. Na verdade, a expressão completion geralmente figura em vários dos 

contratos entabulados no programa, por vezes assumindo, em cada um deles, significados diferentes (mais ou 

menos rígidos). Assim, é importante assegurar que todas essas definições conformem um sentido “orgânico”, do 

ponto de vista da sociedade veículo. Exemplificativamente, em um contrato de fornecimento do produto final, 

modalidade offtake, por meio do qual o pagamento somente se iniciará a partir da completion, a project company 

será interessada em definir este marco de forma mais ampla e flexível possível, enquanto que, no contrato de 

empreitada turnkey, no qual os construtores somente terão adimplido suas prestações quando houver sido 

verificada a completion, naturalmente é mais interessante que o conceito imponha maiores exigências. Cf. 

YESCOMBE, Edward R. Principles, cit., p. 215. 
360 Optamos por tratar o risco relacionado à mudança na legislação aplicável como institucional ou político, não 

como comercial. 
361 Cf. The law and business, cit., pp. 85-86. 
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pode-se cogitar da possibilidade de que atrasos na construção gerem o vencimento antecipado 

de outros contratos estabelecidos no âmbito do programa (por meio, por exemplo, de cláusula 

de cross-default), como os contratos de fornecimento do produto final (offtake). Com 

consequências semelhantes às acima expostas, o risco relativo ao aumento no volume de 

capital necessário para a “realização” do projeto (chamado, na literatura especializada, de cost 

overrun) é, talvez, uma das principais preocupações dos participantes do programa. 

Usualmente, os credores insistirão para que os riscos acima discutidos sejam 

suportados pelos patrocinadores, dos quais serão exigidas garantias, especialmente por meio 

(i) do comprometimento em se “completar” o projeto em determinado intervalo de tempo (ou 

de acordo com um cronograma específico); e (ii) do compromisso de aporte de recursos 

suplementares para cobrir quaisquer eventuais aumentos imprevistos, independentemente de 

sua causa. 

Patrocinadores, por sua vez, controlam os riscos previamente assumidos, geral, mas 

não unicamente, por meio do contingenciamento de fundos especificamente destinados a 

custear aumentos imprevistos e pela seleção de construtores técnica e financeiramente 

responsáveis. A realocação, por sua vez, ocorre especialmente por meio da inserção, nos 

contratos de empreitada, usualmente celebrados na modalidade turnkey, das condições 

referentes às garantias anteriormente prestadas362.  

Nestes últimos, os contratados se obrigam a entregar, em determinada data ou em 

observância de determinado cronograma, as instalações completas do projeto, mediante valor 

prefixado, de modo que quaisquer atrasos ou custos incrementais são de responsabilidade 

exclusiva daqueles.  

Qualquer inadimplemento neste sentido geralmente resulta na responsabilização dos 

contratados pelos danos sofridos, os quais deverão indenizar a sociedade veículo tanto pelos 

juros adicionais devidos aos financiadores em razão do atraso como pela perda na receita em 

virtude da postergação na geração de fluxos de caixa e incremento nos custos operacionais daí 

decorrentes (os chamados buy-down liquidated damages). É de rigor, no entanto, que se 

estabeleça um limite para a indenização, tipicamente situado entre 10% a 30% do valor global 

do contrato, haja vista sua magnitude potencial sobre os construtores363. 

                                                           
362 Cf. RAUNER, Stewart E. Project finance, cit., p. 170; HOFFMAN, Scott L. The law and business, cit., p. 87. 

Muito embora a fase de construção seja geralmente considerada a mais arriscada de um projeto, E. R. Yescombe 

sustenta haver forte evidência no sentido de que os níveis de aumento nos custos e outros problemas em 

empreendimentos contratualmente bem estruturados e que atendam às exigências dos credores são baixos. Cf 

Principles, cit., p. 211. 
363 Cf. HOFFMAN, Scott L. The law and business, cit., p. 98. 
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Já nas fases de início e operação do empreendimento, o primeiro risco acima 

relacionado diz respeito à falha ou obsolescência da tecnologia utilizada. Nas palavras de J. D. 

Finnerty, haverá risco tecnológico quando a tecnologia, na escala proposta para o projeto, não 

performar de acordo com as especificações ou se tornar obsoleta prematuramente364. 

Com relação a esse ponto, precisamos retomar a lição, já acima introduzida, de que o 

project finance pode ser visualizado como estrutura de financiamento adequada para projetos 

que envolvam a utilização de tecnologias previamente testadas ou estabelecidas, cuja 

performance pode ser verificada comparando-se com referências existentes. 

Evidente que esta maior adequação não significa que não seja possível custear 

projetos baseados em tecnologia inovadora. Aliás, a extrema dependência e vinculação a 

tecnologias mais consolidadas pode gerar, em alguns casos, a própria obsolescência do 

empreendimento, tornando pouco competitivas suas margens e, em último caso, prejudicando 

sua viabilidade comercial. 

Em certa síntese, portanto, a regra geral prescreve que, sem que haja sólidas 

garantias, suficientemente aptas a cobrir os riscos relacionados à capacidade de performance 

da nova tecnologia envolvida, os credores não estarão aptos a financiar, por meio de project 

finance, empreendimentos centrados em tecnologia extremamente inovadora, em virtude de 

sua baixa previsibilidade e alta instabilidade365. 

Igualmente sensíveis são os riscos incidentes sobre a disponibilidade e preço de 

insumos relevantes para a operação do empreendimento. Denominado por S. Gatti de “risco 

de fornecimento”, este ocorre quando a sociedade veículo não consegue obter os insumos 

necessários à operação ou quando tais insumos são fornecidos em quantidade ou qualidade 

subótimas em relação àquelas necessárias para a utilização eficiente da estrutura366. 

Se os fluxos de caixa decorrentes de referida operação são elemento chave no project 

finance, não é difícil perceber que a insuficiência ou altas abruptas no preço de materiais de 

importância basilar para o projeto podem causar enormes prejuízos, podendo comprometer 

seriamente as taxas de retorno e a viabilidade econômica do mesmo.  

Nesta ordem de argumentação, tem-se que, na esmagadora maioria dos casos será 

exigido, pelos credores, que a sociedade de projeto celebre contratos de fornecimento de 

longa duração367. As exceções se darão naqueles casos em que puder ser demonstrada a 

existência de um mercado spot suficientemente amplo para referido insumo, permitindo 

                                                           
364 Cf. Project financing, cit., p. 262. 
365 Cf. HOFFMAN, Scott L. The law and business, cit., p. 89 e YESCOMBE, Edward R. Principles, cit., p. 231. 
366 Cf. Project finance, cit., p. 47. 
367 Cf. HOFFMAN, Scott L. The law and business, cit., p. 91. 
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aquisições de diversos fornecedores sem que isto implique em onerosos custos de 

transação368. 

Assim, mais uma vez, os instrumentos contratuais desempenham papel crucial na 

mitigação e distribuição de riscos. Em se firmando contratos de fornecimento de longa 

duração, por meio dos quais é garantido periodicamente, à project company, volumes 

definidos do insumo necessário mediante o pagamento de preço prefixado, minora-se, pelo 

menos a princípio, a exposição desta última ao risco aqui discutido.  

Diz-se que esta minoração se dá a priori, porquanto alguns elementos continuam a 

representar riscos residuais, os quais devem ser cuidadosamente observados. Assim, por 

exemplo, os credores desejarão examinar o risco de crédito apresentado pelo fornecedor, sua 

posição em contratos semelhantes, bem como a experiência, habilidade e recursos para 

administrar e desempenhar suas atribuições no âmbito do projeto.  

Outro ponto delicado diz respeito à celebração de contratos de fornecimento na 

modalidade take-or-pay, em que a sociedade veículo se compromete a realizar desembolsos 

periódicos prefixados independentemente da quantidade de insumos fornecida no período 

correspondente. A situação representa ameaça potencial, porque transfere todo o risco 

referente ao não fornecimento ou ao fornecimento excessivo, qualquer que seja sua causa 

subjacente, para a project company.  

Estratégias de balanceamento consistem, por exemplo, (i) na transferência deste risco 

para os consumidores finais, por meio também da celebração de contratos de fornecimento na 

mesma modalidade, em que a sociedade de projeto figure como fornecedora; e (ii) na 

estruturação do contrato de fornecimento para que, até determinado volume de insumo, 

naturalmente inferior à necessidade do empreendimento, a regra disciplinadora seja a de take-

or-pay e, para quantidades adicionais, a de take-and-pay, por meio da qual o comprador 

somente deverá pagar pelo que for efetivamente fornecido. 

Do outro lado do espectro, no qual, em um dos extremos, se situa o “risco de 

fornecimento” acima debatido, encontra-se o risco de mercado, referente à existência de um 

mercado suficientemente amplo para o produto ou serviço disponibilizado pela operação. 

Trata-se, com efeito, de risco relativo à demanda pela utilidade gerada pelo empreendimento, 

o qual impacta, basicamente, em duas variáveis distintas, quais sejam (i) o preço; e (ii) o 

acesso a compradores. 

                                                           
368 Cf. YESCOMBE, Edward R. Principles, cit., p. 236. 
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De forma semelhante ao acima descrito, a principal estratégia de mitigação e 

distribuição do risco, aqui, consiste na celebração de contratos de longa duração, seja na 

modalidade take-or-pay ou take-and-pay. Por meio destes instrumentos, assumindo que os 

adquirentes contratantes disponham de credibilidade adequada, é possível definir, com certa 

estabilidade, um “mercado” para os produtos ou serviços gerados pela operação do 

empreendimento, uma vez que a sociedade de projeto se torna credora de pagamentos 

periódicos predeterminados, prestação esta cujo cumprimento independe, regra geral, de 

contingências externas. 

Será oportuno ressaltar que a mera celebração de um contrato nos moldes acima 

alinhavados não é capaz de eliminar todo o risco de mercado, de modo que alguns riscos 

residuais merecerão exame cauteloso. Nesta esteira, a concorrência de outros agentes que 

disponibilizam produtos ou serviços semelhantes369, o advento de novas tecnologias e 

alterações nas necessidades da parte adquirente são fatores que podem reduzir 

substancialmente o valor (“utilidade”) do contrato de longa duração. 

Por fim, é interessante notar, como faz S. L. Hoffman, que, em mercados 

emergentes, projeções de demanda para os propósitos de project finance são especialmente 

desafiadoras. Isto porque, nessas economias, a demanda, por exemplo, por recursos naturais e 

outros tipos de infraestrutura é diretamente dependente do crescimento geral do mercado. 

Ocorre que, por outro lado, a possibilidade de crescimento desses mercados e a consequente 

criação de demanda pelos produtos e serviços gerados pelo empreendimento financiado 

depende de incrementos nos salários e nos rendimentos empresariais. Completando o ciclo, 

esta ampliação no poder de compra pode depender, justamente, da construção e operação do 

projeto. O exemplo citado pelo autor é o do financiamento de um empreendimento de geração 

de energia elétrica estável, que permite a instalação e desenvolvimento de maior e mais 

eficiente capacidade industrial, aumentando os níveis de emprego e salários, o que permite à 

população o pagamento pelo produto gerado pelo projeto370. 

O último dos riscos comerciais ao qual desejamos fazer alusão é aquele referente à 

existência, no programa, com o perdão de eventual tautologia, da existência de riscos não 

segurados ou não garantidos.  

O elemento chave, aqui, consiste nos chamados eventos de caso fortuito ou força 

maior (force majeure) A literatura estrangeira parece não distinguir entre estes dois conjuntos 

                                                           
369 A esse respeito, S. Gatti ilustra com o seguinte exemplo: “The case of strong competition following the 

construction of the Eurotunnel by air carriers and ferry operators is a good example of market risk due to cross 

elasticity between alternative sources of the same transportation service”. Cf. Project finance, cit., p. 47. 
370 Cf. The law and business, cit., p. 93. 



147 

 

de situações que causam a impossibilidade de cumprimento da obrigação – talvez porque a 

distinção opere poucas consequências práticas –, muito embora nossa experiência jurídica 

assim o faça371. 

Nesta linha, a grande problemática diz respeito ao fato de que, para muitos dos riscos 

incidentes sobre determinado projeto, especialmente aqueles classificados como institucionais 

ou políticos, por vezes compreendidos como eventos de caso fortuito ou de força maior, a 

possibilidade de resguardo da sociedade de projeto por meio da contratação securitária pode 

se afigurar como opção verdadeiramente indisponível372 ou, ainda que disponível, 

proibitivamente onerosa.  

A preocupação dos credores, portanto, será com os “espaços não segurados”, 

porquanto, com relação a estes, a project company é que assumirá, regra geral, o risco 

residual, não transferido contratualmente para outros agentes373. Haverá, inclusive, certo 

conflito de interesses entre aqueles, de um lado, e a sociedade veículo e os patrocinadores, de 

outro, especialmente no tocante ao valor da franquia, parâmetro que divisa a responsabilidade 

entre o segurado e a seguradora. Enquanto os primeiros desejarão um valor de franquia mais 

baixo, o que implica, naturalmente, em prêmios superiores, os segundos pretenderão 

estabelecer franquias mais elevadas, o que, por conseguinte, acarretará em prêmios menos 

custosos. 

 

3.3.2. Riscos macroeconômicos 

 

Os riscos comerciais, acima analisados, relacionam-se, direta e especificamente, com 

os variados aspectos do projeto. Sua incidência e intensidade, aliás, são particulares a cada 

                                                           
371 Veja-se, por exemplo, MARTINS, Fran; DINIZ, Gustavo Saad. Contratos e obrigações comerciais, 17a ed., 

v. 1, Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 83: “Caso fortuito é aquele que resulta de um acontecimento imprevisível 

e que não depende da vontade da pessoa. Força maior é algo que, sem depender do agente, tolhe a sua ação, 

impedindo-o de praticá-la. Em tais situações não há culpa do agente que não realizou o ato; e, provocado por 

esses fatos, o contrato pode ser resolvido, já que não há a possibilidade de ser feita a prestação por parte do 

agente que sofreu a consequência direta do fato”. 
372 E. R. Yescombe cita, como exemplo de situação não segurável o risco relacionado aos prejuízos decorrentes 

de explosões nucleares e, como exemplo de situação para a qual a cobertura securitária, ainda que disponível, é 

economicamente pouco atrativa, a do terrorismo. Uma possível solução para estes últimos casos é elevar o valor 

da franquia, o que, por um lado, diminui a proteção do projeto, mas, por outro, minora os custos relativos ao 

seguro. Cf. Principles, cit., p. 242. 
373 Aliás, a transferência para outros agentes será sempre a intenção mais perquirida pelos credores. Cf. 

FABOZZI, Frank; DE NAHLIK, Carmel. Project financing, cit., p. 32 e FINNERTY, John D. Project financing, 

cit., p. 285. Aliás, em alguns casos as exigências podem ser extremas, como no exemplo dado por este último 

autor, referente ao projeto Kilroot Power Project, situado na Irlanda do Norte. Ali, os credores exigiram que, 

caso os trabalhadores do projeto entrassem em greve, os patrocinadores estariam obrigados a enviar novos 

trabalhadores – de paraquedas.  
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empreendimento singular. Paralelamente, existem outros riscos que, antes, associam-se ao 

ambiente econômico em que inserido o projeto financiado, merecendo ser objeto de igual 

consideração, mitigação e gestão. Destes, chamados de macroeconômicos (ou financeiros), 

são exemplos as flutuações em taxas de juros, níveis de inflação e taxa de câmbio. 

Um primeiro ponto precisa ser elucidado no tocante ao risco de variação nas taxas de 

juros. Evidentemente, caso a dívida do projeto seja estruturada por meio de taxas de juros 

fixas, então a sociedade veículo não enfrentará, a princípio, o risco aqui discutido. 

Ocorre que, como apontado por E. R. Yescombe, em muitos mercados os credores, 

especialmente os bancos, não se prontificarão a oferecer financiamentos de longo prazo com 

taxas fixas, porquanto sua captação, por meio de depósitos, é baseada no curto prazo, de modo 

a tornar a primeira opção indisponível ou economicamente inviável. Assim, a taxa de juros 

básica em financiamentos por project finance tende a ser ajustada, periodicamente, à taxa de 

juros praticada na captação dos bancos, sendo, portanto, variável374. 

Dito isto, é sabido que o pagamento dos juros somente se inicia quando da operação 

do empreendimento, uma vez que, em regra, a partir daí é que será principiada a geração de 

fluxo de caixa. Nos momentos anteriores, basicamente o que ocorre é a acumulação dos juros 

vencidos ou o pagamento dos mesmos mediante a liberação de novas parcelas do 

financiamento, de modo que se as taxas de juros, nessas etapas, não forem fixas e se 

apresentarem mais elevadas do que o originalmente projetado, haverá um incremento nos 

custos de construção, situação que certamente prejudica a rentabilidade do investimento. 

Maior enfoque é dado à questão quando postada na fase de operação. Nesta, um 

aumento na taxa de juros implica em uma redução nos fluxos de caixa gerados pelo projeto e, 

ultimamente, na deterioração do índice de cobertura da dívida e dos retornos aos investidores. 

Aqui, são duas as principais estratégias de mitigação do risco, quais sejam (i) a transferência 

do mesmo ao adquirente do produto ou serviço final, por meio do contrato de fornecimento 

offtake; e (ii) o hedge por meio da utilização de instrumentos derivativos, especialmente 

swaps de taxa de juros. 

Nos esquemas de project finance em que a sociedade de projeto celebrar contrato de 

fornecimento de longo prazo, é possível, desde que o adquirente assim concorde, ajustar os 

pagamentos devidos em conformidade com as mudanças operadas na taxa de juros pagos no 

âmbito do financiamento. Desta forma, também naquele contrato os pagamentos serão 

                                                           
374 Cf. Principles, cit., p. 265. 
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variáveis, transferindo-se o risco em comento para o adquirente. Este último, por sua vez, 

poderá implementar medidas posteriores de gestão e mitigação. 

A segunda principal estratégia é a celebração de contratos derivativos, notadamente 

os swaps de taxas de juros. Tais instrumentos financeiros constituem uma transação por meio 

da qual o devedor e terceiro acordam em permutar fluxos de caixa em um determinado 

período de tempo. Mais comumente, uma das partes permuta pagamentos com taxas 

prefixadas por pagamentos com taxas variáveis, baseadas em um índice subjacente, como, por 

exemplo, a LIBOR (London Interbank Offer Rate), o que, na prática, converte a taxa de juros 

aplicável ao empréstimo do devedor, de variável para fixa375. Assim, no caso do project 

finance, se forem verificados aumentos na taxa do financiamento, os juros incrementais pagos 

serão compensados pelos pagamentos recebidos no âmbito do swap. 

Em certas situações, pode ser que os patrocinadores, no momento da negociação do 

financiamento, prevejam que os juros tendem à redução futura e, portanto, prefiram o 

estabelecimento de taxas variáveis sem o paralelo hedge por meio dos swaps. Essa 

preferência, contudo, é bastante indesejável do ponto de vista dos credores, por submeter a 

sociedade veículo a riscos “desnecessários”. 

Na síntese alinhavada por E. R. Yescombe, ao menos naqueles programas em que 

houver a possibilidade de celebração de um contrato de fornecimento na modalidade offtake 

para escoar a produção, há um argumento para não se transferir o risco relativo às taxas de 

juros para a sociedade veículo. Muito embora a estratégia de hedge por meio dos swaps esteja, 

a princípio, disponível, em numerosos casos ela poderá se revelar economicamente inviável 

para a project company. Desta forma, ajustar os pagamentos devidos no âmbito do contrato de 

fornecimento às taxas variáveis que coordenam o financiamento, permitindo, ainda, que o 

adquirente se resguarde por meio da utilização de instrumentos derivativos, parece ser a 

melhor opção376. 

                                                           
375 Tais instrumentos, chamados na literatura e prática de ‘plain vanilla’ interest swaps, foram assim definidos no 

caso K3C Inc. v. Bank of America, citado por A. N. Rechtschaffen: “An interest rate swap is a transaction by 

which a borrower can hedge against the risk of interest rate fluctuations. The borrower and another party agree to 

exchange cash flows over a period of time. Most commonly, one party exchanges fixed rate payments for 

floating rate payments based on an underlying index such as LIBOR (London Inter Bank Offer Rate). This 

effectively converts the party’s floating rate loan to a fixed rate loan. Thus, if the interest rate on a borrower's 

adjustable or floating rate loan rises, the increase in interest owed is offset by payments received through the 

interest rate swap”. Cf. Capital markets, derivatives and the law, Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 169. 
376 Até mesmo porque o adquirente geralmente estará em melhores condições para negociar os termos do swap, 

reduzindo o prêmio contratual, porque o instrumento poderá ser cotado “on a fully competitive basis since the 

swap providers are taking a risk on the Offtaker/Contracting Authority and not the Project Company”. Ademais, 

“the Offtaker/Contracting Authority may also benefit from further economies of scale if it has a portfolio of 

projects to hedge”. Cf. Principles, cit., p. 279. 
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Muito embora a inflação não seja um fenômeno incidente somente sobre as 

estruturas de project finance, mas, antes, representando elemento a ser considerado em todos 

os contratos de longo prazo, ainda assim é importante aduzir que, muito em virtude da 

magnitude dos projetos financiados, esta perda do poder aquisitivo da moeda corrente tende, 

aqui, a gerar impactos substanciais377. 

Assim, por exemplo, na fase de construção, se os níveis de inflação se revelarem 

superiores ao projetado, é possível que haja um incremento imprevisto nos preços, com a 

grave consequência, em última análise, da impossibilidade de se realizar o adequado serviço 

da dívida. Por tal razão, é geralmente aceito que os principais contratos celebrados pela 

sociedade de projeto, como o de empreitada e aqueles relativos ao financiamento, devem 

estabelecer preços relativamente fixos – ainda que indexados378. 

Durante a operação, caso a inflação acarrete um aumento nos custos operacionais 

superior ao projetado, daí decorrerão efeitos imediatos sobre os índices de cobertura da dívida 

e, igualmente, sobre o retorno dos investidores. Interessante notar que, caso a sociedade 

veículo tenha por objeto a comercialização de determinado produto ao mercado, é provável 

que os preços praticados refletirão os níveis de inflação verificados e, portanto, oferecerão 

uma espécie de hedge natural. 

Como ocorre com as taxas de juros, também com relação à inflação existem 

possibilidades contratuais de mitigação do risco, disponíveis, especialmente, por meio da 

celebração de contratos de fornecimento de longo prazo. Nesta linha, é factível que se indexe 

os pagamentos devidos à project company, no âmbito destes contratos, aos níveis de inflação, 

substancialmente reduzindo, portanto, a chance de descasamento entre receitas e custos. 

Curiosamente, entretanto, ainda assim subsiste uma parcela residual de risco 

referente à inflação. Isto porque, mesmo que nos contratos geradores de fluxo de caixa os 

pagamentos estejam vinculados à perda de poder aquisitivo da moeda, pode ser que o mesmo 

não aconteça com as obrigações financeiras da sociedade de projeto, constantes dos contratos 

representativos de dívida.  

Deste modo, é fácil perceber que, caso a inflação se revele menor do que o projetado, 

os fluxos de caixa serão deteriorados, mas o valor das prestações da dívida permanecerá o 

                                                           
377 Como elucida S. Gatti, o efeito da inflação sobre as estruturas de project finance é crucial em virtude das 

longas durações dos financiamentos e do efeito multiplicador dos fatores de capitalização aplicados aos fluxos de 

caixa reais (isto é, não nominais). Portanto, quando os custos aumentam em proporção maior do que as receitas, 

os fluxos de caixa da operação utilizados para o serviço da dívida são consideravelmente diminuídos. Cf. Project 

finance, cit., p. 53. 
378 Cf. YESCOMBE, Edward R. Principles, cit., p. 279. 
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mesmo, com a possível inadimplência da project company379. Natural, portanto, que os 

credores exijam alguma espécie de hedge, por parte desta última, contra tal risco, o que pode 

ser atingido, por exemplo, por meio da indexação, ainda que parcial, das obrigações da dívida 

à inflação ou pela contratação de swaps de inflação380. 

Por fim, um último aspecto no tocante aos riscos macroeconômicos ao qual 

desejamos fazer menção é aquele referente aos riscos cambiais, que decorrem, basicamente, 

de movimentos nas taxas de conversão de uma moeda em outra. S. L. Hoffman, para referir 

esta situação, emprega a expressão risco de desvalorização cambial, apontando que se trata de 

expressão utilizada para designar as dificuldades encontradas por determinado tomador de 

recursos que deve realizar pagamentos futuros em moeda distinta daquela segundo a qual são 

expressas suas receitas381. 

Basicamente, na fase de construção, esses riscos se apresentam na situação em que os 

custos da sociedade de projeto são decorrentes de obrigações financeiras expressas em 

determinada moeda e o financiamento, a seu turno, é obtido em outra. Essa realidade afigura-

se bastante comum naqueles países em que não há mercado bancário e de capitais 

suficientemente desenvolvido e apto a oferecer os grandes volumes de capital exigidos para os 

empreendimentos estruturados por project finance, de modo que o financiamento deve ser 

viabilizado em outro mercado. 

Igualmente, durante a operação, se as receitas da project company são geradas em 

determinada moeda e o financiamento é obtido em outra, novamente uma solução adequada 

deve ser proposta para gerir os riscos de flutuação cambial. 

A solução ótima, conforme pontua E. R. Yescombe, dita no sentido de que receitas, 

custos relacionados à construção e financiamento devem ser expressas em uma mesma 

moeda382, evitando-se, portanto, pelo menos em grande escala, eventuais prejuízos 

decorrentes de movimentos nas taxas de conversão. Não sendo possível esta solução, a 

utilização de derivativos como swaps cambiais pode ser uma alternativa economicamente 

viável. 

 

                                                           
379 Neste sentido, a clara síntese de E. R. Yescombe: “But if, despite these arguments, 100% inflation indexation 

of Contract Payments is felt to be necessary to reduce the initial Contract Payments and so make the project 

affordable, at least in the short term, this may cause a problem for the lenders. [...] if the inflation outturn is 

below the rate projected, the Project Company is going to be short of cash flow”. Cf. Principles, cit., p. 284. 
380 Para uma explicação detalhada a respeito da operacionalização de um swap de inflação, denominado, na 

prática estrangeira, de consumer price index swap (CPI swap), veja-se GATTI, Stefano. Project finance, cit., p. 

53. 
381 Cf. The law and business, cit., p. 63. 
382 Cf. Principles, cit., p. 288. 
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3.3.3. Riscos político-institucionais e legais 

 

De fato, o desenvolvimento de qualquer projeto flerta, em maior ou menor medida, 

direta ou indiretamente, com aspectos institucionais, pelo simples fato de serem disciplinados 

por normas de um ordenamento jurídico – que, em última análise, são formuladas e 

implementadas por agentes políticos383. 

Basicamente, conforme aponta E. R. Yescombe, existem duas principais áreas de 

risco relacionadas às ações governamentais: (i) primeiro, aquela consistente na possibilidade 

de alterações regulatórias ou legais, à qual estão sujeitos, virtualmente, todos os projetos; e (ii) 

aquela relacionada aos riscos de investimento, afetando, principalmente, grandes projetos 

transnacionais, especialmente os realizados em países em desenvolvimento384. 

De todo modo, certo é que o Poder Público desempenha um papel extremamente 

importante em qualquer arranjo de project finance. Pela própria natureza dos projetos 

financiados por esta modalidade, que, usualmente, consistem em investimentos de longo 

prazo, o apoio e suporte da Administração tende a ser essencial385. Aliás, pode ser que o 

próprio projeto esteja incluído em um programa maior, de privatização, concessão tradicional 

ou estabelecimento de parcerias público-privadas para infraestrutura, por exemplo, cujo 

sucesso ou insucesso desencadeará relevantes consequências do ponto de vista político. 

A singularidade deste apoio se verifica em todas as fases de desenvolvimento do 

projeto, da construção ao completion e operação. Uma vez operando, não é preciso muito para 

compreender que simples movimentos políticos podem inviabilizar definitivamente o 

empreendimento, caso este não se encontre insuflado contra tais riscos. Cogite-se, por 

exemplo, de novas administrações que pretendam sabotar determinado projeto objeto de 

concessão, pelas mais variadas razões, como, por exemplo, alegações de corrupção ou repúdio 

às taxas de retorno fornecidas a investidores estrangeiros, ou até mesmo em prestígio a 

orientações de reestatização e procedimentos semelhantes386. 

                                                           
383 Cf. HOFFMAN, Scott L. The law and business, cit., p. 57. 
384 Cf. Principles, cit., p. 295. 
385 Com relação ao apoio governamental consubstanciado em instrumento contratual, veja-se o tópico a respeito 

do Government Support Agreement, em YESCOMBE, Edward R. Principles, cit., pp. 309 e ss. 
386 Veja-se, a este respeito, a pertinente observação de S. L. Hoffman: “For project finance transactions, 

particularly infrastructure projects important to the host government’s economy, there are possible warnings that 

might suggest this risk is more likely. These include a lack of support for privatization programs; failure of the 

governing party to maintain a consensus on bidding and contracting programs; corruption; no competitive 

bidding program; the degree of perceived openness of government in awarding contracts; contracting that does 

not appear to reflect terms received in similarly-situated countries; press criticism of other projects in operation 

or development; degree of nationalist sentiment; historical experience in governing party transfer of political 
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Com relação a este último exemplo, investimentos canalizados em estruturas de 

project finance estão especialmente sujeitos às decorrências negativas desta situação. Como 

as sociedades de propósito específico que veiculam o projeto arquitetam suas estruturas de 

capital mediante a utilização de elevados índices de capital de terceiros – isto é, são, 

geralmente, altamente alavancadas –, grande parte de seu fluxo de caixa sempre estará 

comprometida contratualmente com o serviço da dívida.  

Em projetos transnacionais, cujo financiamento tem origens externas, isto implica no 

fato de que, independentemente da situação política do país em que o empreendimento se 

realiza, determinado volume de capital sempre será submetido para o exterior, abrindo-se 

margem para acusações de que o projeto somente estaria sendo desenvolvido “para o 

benefício de investidores (ou do capital) estrangeiros”. 

Antes de examinar mais detidamente as duas principais vertentes do risco 

institucional e político, é oportuno pontuar, em tom de fechamento, que qualquer projeto 

financiável por project finance deve ser, além de comercialmente, também politicamente 

viável. Paradoxalmente, se a resposta for negativa, elevadas taxas de retorno, que usualmente 

compensam os elevados riscos, podem incrementar tais riscos, quando, por exemplo, os 

preços derivados dos produtos ou serviços gerados pela operação do empreendimento 

estiverem em dissonância com as práticas do mercado local ou tais utilidades não sejam 

visualizadas, pelos administrados, como “justas” ou benéficas387.  

Por esta razão, S. L. Hoffman afirma que o grau de risco político enfrentado pelo 

projeto é, por vezes, determinado em virtude da própria natureza daquele. Projetos de 

particular importância para as estratégias do governo local com relação, por exemplo, ao bem-

estar da população podem estar menos sujeitos a tais riscos388. 

Pois bem, em termos gerais, não se erra ao afirmar que a sociedade de propósito 

específico deve operar em um ambiente estável, do ponto de vista legal e regulatório. Sem 

qualquer pretensão exaustiva, isto significa que devem existir normas que permitam e 

protejam a propriedade privada, e os investimentos, bem como deve haver previsibilidade e 

transparência a respeito do plexo normativo cuja observância é imperativa para tal ou qual 

empreendimento, assim como para os específicos procedimentos a serem implementados 

durante a agenda do financiamento.  

                                                                                                                                                                                     
power; and stability of power where Family members of a ruler receive preferential economic treatment”. Cf. 

The law and business, cit., p. 70. 
387 Cf. YESCOMBE, Edward R., Principles, cit., p. 297. 
388 Cf. The law and business, cit., p. 57. 
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Finalmente – e para este ponto gostaríamos de chamar especial atenção, em virtude 

do escopo do presente trabalho – não somente deve haver estabilidade das regras aplicáveis 

aos contratos, mas, igualmente, determinado grau de previsibilidade e tecnicidade das 

decisões, arbitrais e judiciais, a respeito destes temas, que geralmente são complexos e pouco 

explorados na literatura. Esta tecnicidade parece traduzir-se em fundamentação suficiente, que 

compreenda, de modo coerente, as motivações subjacentes ao project finance. 

Nesta esteira, é certamente evidente que, ainda nos ambientes institucionais mais 

estáveis, sempre haverá certo risco residual referente à alteração legislativa e regulatória, 

ainda que a Administração Pública participe diretamente do projeto, na qualidade, por 

exemplo, de Poder Concedente, haja vista que seria mesmo ilógico cogitar de uma obrigação 

atribuída ao ente público de não alterar a legislação no futuro. A consequência prática mais 

imediata é no sentido de que tal risco deve ser considerado na análise de todo e qualquer 

empreendimento. 

A literatura costuma classificar as alterações legislativas em, basicamente, três 

espécies, quais sejam: (i) alterações gerais, aplicáveis de forma ampla, a todas as pessoas, 

físicas e jurídicas, de determinado território; (ii) alterações específicas, aplicáveis ao setor da 

atividade econômica no qual o projeto está inserido; e (iii) alterações discriminatórias, 

aplicáveis exclusivamente à sociedade de propósito específico e ao empreendimento ou a 

todos os projetos e empreendimentos de mesma natureza389. 

Com relação às alterações gerais, poderia ser argumentado que a possibilidade 

consiste em um custo de se empreender em qualquer país e que, portanto, o adquirente de 

determinado produto ou serviço no âmbito do projeto deverá suportar esse risco. Igualmente, 

sustenta-se que uma tal alteração afetaria o país como um todo, bem como todos os tipos de 

projetos, e qualquer custo extra daí decorrente será normalmente repassado aos usuários 

finais, em esquemas de project finance ou não.  

No entanto, nem sempre tais participantes, como, por exemplo, a Administração 

Pública na condição de adquirente, estarão dispostos a assumir integralmente tais custos 

incrementais, de modo que a sociedade veículo poderá ser compelida a lhes suportar, ainda 

que parcialmente. 

No tocante às alterações discriminatórias, seria muito mais complicado sustentar que 

a sociedade de propósito específico devesse suportar tais custos adicionais e, normalmente, 

serão eles repassados ao adquirente offtaker ou usuários finais. Por fim, entre os dois 

                                                           
389 Veja-se, por tudo, YESCOMBE, Edward R. Principles, cit., pp. 298-299. 
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extremos do espectro situam-se as alterações específicas, cuja prática corrente é, também, no 

mesmo sentido acima apontado para as alterações discriminatórias. 

Os investimentos canalizados em estruturas de project finance estão sujeitos a outros 

riscos de natureza política, dentre os quais destacamos a possibilidade de expropriação de 

ativos e descumprimentos contratuais intencionais. 

Naturalmente, se tomarmos, por exemplo, o modelo de concessões brasileiro, 

organizado, principalmente, por meio da Lei no 8.987/1995, poderemos argumentar que a 

Administração Pública tem, em determinados casos, o poder-dever de intervir nos 

empreendimentos concedidos, com o fim de assegurar a adequação na prestação do serviço, 

bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, 

nos termos do artigo 32 e seguintes de referida legislação390. 

No entanto, a expropriação é algo distinto, consistindo em verdadeira superação 

ilegal do direito de propriedade, por meio do confisco dos ativos físicos e financeiros da 

sociedade de propósito específico sem o pagamento de justa compensação. É certo, portanto, 

que este é um risco presente, primordialmente, naqueles países institucionalmente mais 

instáveis, ameaçando todos os participantes direta ou indiretamente interessados no 

desenvolvimento do empreendimento. 

A solução contratual mais adequada parece indicar no sentido do tratamento de atos 

de expropriação como eventos de descumprimento contratual por parte do adquirente offtaker, 

especialmente se esta figura se confundir com a própria Administração Pública, conferindo 

adequada compensação financeira à sociedade veículo. É igualmente interessante a definição 

de expropriação de forma mais ampla possível, englobando não somente o confisco dos ativos 

do projeto mas, igualmente, ações destinadas à tomada de controle da própria sociedade391. 

Por fim, o chamado processo de contract repudiation consiste no descumprimento 

deliberado, especialmente por parte da Administração Pública, de um ou alguns dos contratos 

celebrados no âmbito do project finance. Não se trata, portanto, de uma discussão legítima a 

respeito da interpretação e aplicação de determinada cláusula, mas, antes, de ações, 

geralmente de motivação política, visando o repúdio arbitrário ao empreendimento392. 

                                                           
390 Para um interessante estudo a respeito do instituto da intervenção, veja-se ZANCHIM, Kleber Luiz. 

Intervenção e step-in rights: um conflito de poder entre Administração Pública e Agente Financiador nas 

Parcerias Público-Privadas Brasileiras, Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 144, 

2006, pp. 194-207.  
391 Cf. YESCOMBE, Edward R. Principles, cit., p. 304. 
392  Diferentemente do que acontece com contratos celebrados entre agentes privados, contratos públicos estão 

sujeitos a influências políticas, que podem afetar a habilidade e disposição da Administração em cumprir suas 

obrigações contratuais, especialmente em situações de mudança de poder. Cf. HOFFMAN, Scott L. The law and 

business, cit., p. 74. 



156 

 

No mais das vezes, a única solução para questões do tipo será o enfrentamento 

judicial. Esta constatação nos leva a sublinhar, mais uma vez, a importância da compreensão 

adequada, pelo juiz, do papel de cada instrumento contratual e da visualização da operação 

econômica global, verdadeiro fim concreto ultimado pelas estruturas de project finance. De 

fato, será tarefa do jurista – e, assim igualmente, da pesquisa jurídica – fornecer os subsídios 

adequados para tanto. 

Corroborando o apontado acima, E. R. Yescombe aduz que, naqueles países em que 

o sistema judicial não está acostumado a solucionar impasses desta natureza, as decisões 

tendem a ser proferidas sem embasamento objetivo, o que indubitavelmente acresce em 

termos de custos de transação, contribuindo para a exigência de taxas de retorno mais 

elevadas e, em última instância, em preços superiores para o usuário final393. 

Possíveis soluções para tanto geralmente flertam com a celebração de contratos 

internacionais, assim definidos como aqueles que contém elementos que permitem sua 

vinculação a mais de um sistema jurídico, tendo por objeto determinada operação que 

implique em duplo fluxo de bens pelas fronteiras de determinado território, ou que decorram, 

diretamente, de contrato desta espécie394. Portanto, as partes podem inserir, nos instrumentos, 

cláusulas de eleição de foro395 e de lei aplicável, buscando a previsibilidade e certeza jurídica 

no tocante à validade e enforcement do contrato, vinculando-lhe a determinada lei396. 

É interessante notar – porque são esses, geralmente, os casos de project finance – 

que, naquelas situações envolvendo a realização de operação econômica complexa, 

instrumentalizada por contratos que guardem relação de dependência, unilateral ou recíproca, 

eventualmente em verdadeira coligação contratual, o intérprete deve atentar-se mais ao fim 

                                                           
393 Cf. Principles, cit., p. 306. 
394 Cf. BAPTISTA, Luiz Olavo. Contratos internacionais, São Paulo: Lex Magister, 2011, p. 29. 
395 Não raro o juízo arbitral é entendido como mais apropriado para definir questões complexas atinentes aos 

contratos do projeto. Assim, pode-se mencionar, como regras arbitrais recorrentemente utilizadas, as da 

American Arbitration Association, da International Chamber of Commerce, do International Centre for 

Settlement of Investment Disputes (ICSID) e da UNCITRAL. 
396 Como aponta E. R. Yescombe, ainda que os demais contratos celebrados ao longo da agenda de 

financiamento sejam disciplinados pela lei local, é prática usual que os contratos de financiamento com credores 

estabelecidos no exterior sejam disciplinados por legislação consideradas mais apropriadas ao tema (ditas 

creditor-friendly), como a de Nova Iorque e a inglesa. Cf. Principles, cit., p. 307. Na mesma linha, S. L. 

Hoffman indica que os documentos de financiamento “are seldom governed by the sovereign law of the 

jurisdiction where the project is located. Rather, the law of a financial center, such as New York or England, is 

selected. This is because the commercial laws and legal precedents in those countries tend to be more settled 

than in other countries, and the lenders are therefore more comfortable with them”. Cf. The law and business, 

cit., p. 78. 
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global do que aos contratos individuais, incluindo-se a definição da internacionalidade do 

contrato considerado397. 

Um último comentário parece pertinente, a fim de ilustrar a relevância do assunto 

discutido acima. Trata-se, justamente, de constatar os impactos financeiros práticos 

decorrentes dos níveis de estabilidade político-institucional e legal do país sede dos 

investimentos, tema que será melhor detalhado na última parte deste trabalho. 

Sinteticamente, B. C. Esty e W. L. Megginson afirmam que, muito embora a 

expressão “riscos legais” possa assumir diversos significados no contexto de empréstimos 

internacionais, em todo caso os credores estão primordialmente preocupados com (i) o 

pagamento da dívida, no caso de tomadores solventes; e (ii) a possibilidade de recuperação de 

valor, no caso de tomadores em situações de crise financeira. De qualquer forma, como tais 

pretensões são governadas por relações contratuais, os credores devem investigar não somente 

quais são seus direitos no local em que se efetiva o empréstimo mas, além, a efetividade dos 

mecanismos de enforcement ali disponíveis398. 

Assim, os autores propõem-se à investigação da hipótese de que os credores ajustam 

as estruturas sindicalizadas399 (por exemplo, o número de bancos e a concentração das 

participações de cada um), forma majoritária de disponibilização de recursos em arranjos de 

project finance, para refletir o risco legal, que afeta a maneira pela qual tais bancos 

                                                           
397 Neste sentido, parece-nos relevante transcrever a oportuna lição de L. O. Baptista: “Neste ponto, observamos 

que, em caso de operação econômica complexa, que envolve mais de um contrato em relação de coligação, 

dependência ou grupo de contratos, a internacionalidade deverá ser analisada em relação à operação econômica 

vista como um todo unitário e autônomo, e não em relação a cada um contrato visto isoladamente. Isso porque as 

diferentes causas de cada um dos contratos celebrados se fundem na vontade das partes de realizar um escopo 

econômico unitário. Nesse contexto, cada um dos contratos celebrados isoladamente considerados é uma fração 

deste intento unitário individualizado, que leva a uma apreciação global daqueles, uns em relação aos outros. 

Donde se conclui que se plurais são os negócios jurídicos e as causas que os justificam, única é a operação 

econômica à qual tais contratos estão, de certa forma, subordinados. Como resultado, os diferentes contratos 

celebrados no âmbito da operação econômica complexa estão, de tal maneira, relacionados, que a validade e a 

eficácia de um influenciam diretamente a validade e a eficácia dos demais. Deve-se, portanto, ater-se à operação 

como um todo, e não a cada um dos contratos isoladamente, para definir a sorte dos contratos coligados, o que 

inclui, evidentemente, a definição da internacionalidade do contrato considerado”. Cf. Contratos internacionais, 

cit., p. 29. 
398 Cf. Legal risk as a determinant of syndicate structure in the project finance loan market, Harvard Business 

School, 2001, p. 2. 
399 B. Esty e W. L. Megginson assim explicam, de forma clara, a atuação de uma estrutura sindicalizada: “Prior 

to closing a loan, the arranging (or “mandated”) banks meet with the borrower, perform a credit analysis, 

negotiate key terms and conditions, and prepare an information memorandum for providing banks. Once the key 

terms are in place, the arranging banks invite certain banks to participate in the deal and allocate shares to them 

as they see fit. The syndication process allows us to assume that syndicate structures are endogenously 

determined in response to project characteristics”. Cf. Legal risk, cit., p. 5. 

Na literatura nacional, E. Salomão Neto refere-se aos syndicated loans como tendo a característica de “envolver 

vários bancos que emprestam paralelamente ao mesmo tomador, sendo os vários empréstimos normalmente 

documentados pelo mesmo instrumento contratual e a atuação dos vários bancos mutuantes coordenada por um 

banco agente”. Cf. Direito bancário, cit., p. 326.  



158 

 

desempenham suas funções de monitoramento, reestruturação e dissuasão de condutas 

estratégicas. 

Este último, por sua vez, é medido no trabalho de duas formas: a primeira, por meio 

de um índice teórico de direitos creditórios, que demonstra que sistemas de tradição romano-

germânica (civil law) fornecem níveis mais baixos de proteção para credores e sócios400 e, a 

segunda, por meio de um índice composto de legalidade, que mede a efetividade do 

enforcement legal. Assume-se, portanto, que o risco legal será mais elevado naqueles países 

em que os credores têm direitos mais frágeis ou em que a tutela de tais direitos é mais difícil 

ou pouco efetivo, de modo que, nestes, os credores estarão mais sujeitos aos descumprimentos 

contratuais estratégicos401. 

A principal conclusão a que chegam B. C. Esty e W. L. Megginson, em nossa 

opinião, é no sentido de que, se os bancos dependem basicamente de sua função de dissuasão 

(que, por sua natureza, é eminentemente preventiva) para evitar descumprimentos contratuais 

estratégicos por parte dos devedores, então é de se observar uma relação negativa entre o risco 

legal e a concentração das participações em empréstimos sindicalizados. Isso significa que, 

quando o risco legal é elevado, os sindicatos contarão com a participação de um maior 

número de bancos, cada qual com participações menores – estabelecendo sindicatos maiores, 

os bancos credivelmente sinalizam que a negociação ex post da dívida será mais custosa402.  

Rematando-se, vê-se, portanto, como já salientado anteriormente, que a estabilidade 

do ambiente político-institucional e legal, incluindo-se, portanto, a existência e enforcement 

dos contratos, está direta e positivamente relacionada com a estrutura de custos de um 

financiamento por project finance403. 

                                                           
400 Em consonância, K. Miyamoto, investigando os prêmios para remuneração do risco legal em títulos de dívida 

emitidos em operações de project finance, assim conclui: “However, using credit agency ratings as a proxy for 

debt pricing, common law countries were found to pose significantly lower risks for project finance companies 

than civil law countries”. Cf. Measuring legal risk premium in project finance bonds, Virginia Journal of 

International Law, v. 40, 1999-2000, p. 1.142. 
401 Cf. ESTY, Benjamin C.; MEGGINSON, William L. Legal risk, cit., p. 2. 
402 Cf. Legal risk, cit., p. 9 e 27. De forma semelhante, os mesmos autores, em outro trabalho, analisando a 

relação entre as estruturas sindicalizadas em project finance e o risco político, concluem que “syndicate structure 

is a function of political risk. [...] Overall concentration forms a “smile” when graphed against country risk 

ratings, with high-risk countries exhibiting the highest levels of concentration. [...] Finally, we show that loan 

pricing is positively related to the number of arranging banks and the share held by them. Taken collectively, 

these results provide support for the hypothesis that arranging banks structure syndicates to minimize agency and 

recontracting costs, and that banks charge for providing valuable monitoring and deterrence services”. Cf. 

Syndicate structure as a response to political risk in the project finance loan market, Harvard Business School, 

2001, p. 24. 
403 O tema já vinha tratado há quase duas décadas atrás, no documento intitulado Legislative guide on privately 

finance infrastructure projects, elaborado pela UNCITRAL e disponível em 

https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/pfip/guide/pfip-e.pdf. Nesta linha, veja-se o seguinte 

excerto: “The stage of development of the relevant laws of the host country, the stability of its legal system and 

the adequacy of remedies available to private parties are essential elements of the overall legal framework for 
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O project finance é, aliás, apontado como objeto valioso de estudo para investigar, de 

forma mais ampla e genérica, os custos incrementais ao investimento estrangeiro direto 

decorrentes do risco legal de um país. Nesta linha, em virtude das próprias características 

desses arranjos, aqui já discutidas, são eles visualizados como parâmetro da confiança do 

mercado (i) na habilidade de geração de fluxos de caixa decorrentes de ativos operados na 

região; e (ii) no sistema legal dali (e não da confiança do mercado nos patrocinadores e nos 

sistemas legais segundo os quais são organizados). Assim, a análise elimina algumas das 

variáveis presentes em outras investigações a respeito da relação entre investimento 

estrangeiro direto e risco legal404. 

 

3.4. O panorama contratual nas operações de Project Finance 

 

Em caráter introdutório, é necessário retomar a noção, já amplamente assentada em 

momentos anteriores do trabalho, de que os contratos desempenham papel relevantíssimo em 

qualquer estrutura de project finance, conferindo, em virtude de sua já explorada propriedade 

de alocação de riscos, a estabilidade e previsibilidade necessárias para tornar possível, de 

maneira economicamente racional, o desenvolvimento de determinado empreendimento. 

Assim, a presente seção objetiva, sem qualquer pretensão, examinar brevemente 

alguns dos principais instrumentos geralmente celebrados ao longo de uma agenda de 

financiamento por tal modalidade405, pavimentando o caminho para a compreensão de que 

todos eles, em relação de dependência, colaboram para a realização de uma operação 

econômica subjacente. 

É interessante estabelecer, de forma semelhante à proposta por S. Gatti, uma 

organização dos contratos celebrados no âmbito de um project finance em três grupos, quais 

                                                                                                                                                                                     
privately financed infrastructure projects. By reviewing and, as appropriate, improving its laws in those areas of 

immediate relevance for privately financed infrastructure projects, the host country will make an important 

contribution to securing a hospitable climate for private sector investment in infrastructure. Greater legal 

certainty and a favorable legal framework will translate into a better assessment of country risks by lenders and 

project sponsors. This will have a positive influence on the cost of mobilizing private capital and reduce the need 

for governmental support or guarantees”. 

Retomando a ideia dos contratos como mecanismos de alocação de riscos, parece-nos extremamente oportuna a 

síntese alinhavada por P. A. Forgioni, apoiada em D. Harris e C. G. Veljanovski, segundo a qual “[...] um 

sistema eficiente de disciplina dos contratos deve apoiar essa divisão [recíproca de riscos pelo contrato], 

mantendo a alocação realizada pelo negócio”. Cf. Contratos empresariais, cit., p. 146. 
404 Cf. MIYAMOTO, Ken. Measuring legal risk, cit., p. 1.134. 
405 Cf. HOFFMAN, Scott L. The law and business, cit., p. 171. Para um bom apanhado a este propósito, veja-se 

ENEI, José Virgílio Lopes. Financiamento de projetos, cit., pp. 299-382. 
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sejam: (i) o dos contratos referentes ao financiamento; (ii) o dos contratos do projeto stricto 

sensu; e (iii) o dos contratos referentes às garantias406. 

O primeiro grupo compreende os contratos que disciplinam, especificamente, o 

aporte de recursos para a exploração do projeto. Na prática, os projetos podem ser financiados 

de diferentes maneiras. Contudo, analisar todas elas, de forma detida, escapa ao propósito 

deste trabalho e, por esta razão e propositalmente, restringiremos nossas observações à 

constituição da sociedade de propósito específico (considerando-se que o aporte de capital 

próprio, em troca de participações societárias, é, de fato, uma das formas de financiamento) e 

ao financiamento bancário tradicional (capital de terceiros). 

O segundo refere-se aos contratos operacionais da sociedade veículo e engloba, por 

conseguinte, todos aqueles contratos necessários ao regular desenvolvimento e operação do 

empreendimento que não se relacionam, direta e imediatamente, com a captação de recursos 

ou com a estruturação de garantias. De fato, o esquema de contratos celebrados pela 

sociedade de propósito específico é basicamente predefinido com os credores, os quais, muito 

embora não sejam partes em sentido estrito de tais instrumentos, são, de fato, terceiros 

interessados. 

Por fim, o terceiro conjunto contratual compila os instrumentos cuja função 

econômica basilar é reforçar as posições dos credores, conferindo-lhes determinados direitos 

sobre os ativos (em sentido amplo, incluindo-se bens e direitos) da project company. 

Alinhada com os propósitos acima delineados, portanto, a análise se dará sobre: (i) o 

contrato de constituição da sociedade de propósito específico; (ii) o contrato de crédito; (iii) 

os contratos de empreitada; (iv) os contratos de operação e manutenção (O&M); (v) os 

contratos de fornecimento; (vi) os contratos de concessão; (vii) os contratos de seguro; e (viii) 

os contratos de garantia. 

 

3.4.1. Constituição da sociedade de propósito específico 

 

Em diversas passagens do trabalho, afirmou-se que o desenvolvimento de um projeto 

financiado por project finance apoia-se na segregação legal, econômica e contábil da operação 

em uma sociedade de propósito específico, dita project company, “sociedade veículo” ou 

“sociedade de projeto”.  

                                                           
406 Cf. Project finance, cit., p. 276. De acordo com o autor, os contratos abordados necessitam de classificação 

em decorrência de variadas razões, “none of which is linked to any theoretical legal doctrine”. Assim, a 

classificação ali proposta “is based on their [dos contratos] function and comes from market practice”. 
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Viu-se, aliás, que este procedimento permitiria, em um primeiro momento, atingir 

benefícios contábeis e tributários e, mais além, encontrava-se afinado com o estabelecimento 

de uma estrutura de governança desenhada para disciplinar aquele projeto singularmente 

tomado, elemento que configuraria uma das vertentes de motivação econômica justificadoras 

da utilização da modalidade de financiamento abordada. 

Pois bem, como assevera S. Gatti, parece sensato afirmar que, ainda que existam 

algumas poucas exceções, iniciativas de project finance compreendem, em todo caso, a 

constituição de uma sociedade de propósito específico, inclusive para que se possa viabilizar a 

natureza nonrecourse ou limited recourse destas operações407. 

A esta altura do trabalho, tranquilamente se pode chegar à conclusão no sentido de 

que o desenvolvimento do projeto interna corporis à estrutura societária de algum dos 

patrocinadores é mesmo incompatível com a natureza da modalidade de financiamento aqui 

estudada. Se a estrutura negocial responsável pelo empreendimento operacionalizar outros 

projetos, em nada relacionados com aquele financiado, verifica-se um risco real de que 

prejuízos derivados ou relacionados aos demais projetos contaminem os ativos, a operação e a 

própria rentabilidade da sociedade.  

No extremo, os credores do projeto financiado se veriam expostos a riscos que nada 

dizem com o objeto do financiamento e, na contramão, os credores alheios ao projeto 

poderiam se beneficiar das injeções de liquidez decorrentes da operação do mesmo, realidade 

que muito mais se coaduna com os financiamentos tradicionais do que com o project 

finance408. 

Muito embora a dogmática brasileira não tenha se debruçado de forma detida sobre 

as sociedades de propósito específico no âmbito desses financiamentos409, é possível 

                                                           
407 Cf. Project finance, cit., p. 268. Neste sentido, S. L. Hoffman assim afirma: “Classic nonrecourse and limited 

recourse project finance is based on the ability of the lender to analyze a defined project. This is most effective 

when a special-purpose entity is formed to own the project and no other assets. As a consequence, unrelated, 

non-project risk is segregated from the project finance”. Cf. The law and business, cit., p. 126. 
408 Cf. GATTI, Stefano. Project finance, cit., p. 269. 
409 Referência ao tema aparece na obra de C. Bonomi e O. Malvessi: “Outra característica relevante das 

operações de Project Finance são as sociedades de propósito específico (SPE), que delimitam com precisão o 

objeto do empreendimento, isolando o risco e o retorno de outras atividades dos sponsors, compartimentando 

com muita precisão o risco do investimento, de forma que os investidores, financiadores e demais participantes 

tenham a total dimensão e transparência da operação. As SPEs são constituídas normalmente sob a forma de 

sociedades anônimas (S.A.) e, excepcionalmente, sob a forma de sociedade por quotas de responsabilidade 

limitada (Ltda.)”. Cf. Project finance, cit., p. 63. Noutra obra de destaque, E. Salomão Neto destaca que, “em 

relação a projetos no Brasil, o mecanismo para se obter o efeito de imputação da dívida do projeto a seus 

próprios resultados é a formação de uma sociedade separada para tomar os recursos emprestados e deter a 

propriedade dos ativos financiados. À mesma sociedade incumbirá também pagar principal e encargos, 

normalmente com recursos gerados pela venda da produção do projeto. Esta sociedade é normalmente controlada 

pelos empresários que tiveram a iniciativa da montagem do projeto”. Cf. Direito bancário, cit., p. 345. Por fim, 

veja-se ENEI, José Virgílio Lopes. Financiamento de projetos, cit., p. 301. 
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encontrar subsídios interessantes na literatura estrangeira, a fim de traçar uma conceituação 

que permita a adequada compreensão de sua utilidade. 

Nesta linha, a expressão lá utilizada (project company), refere-se a uma entidade 

legal (mas não necessariamente com personalidade jurídica, o que dependerá da estrutura 

adotada410) que será formalmente responsável por uma específica operação de project finance. 

A entidade “surge com o projeto” e seu único objetivo é desenvolvê-lo, construí-lo e operá-lo 

e, sob esse ponto de vista, estamos autorizados a classificá-la como um special purpose 

vehicle (SPV), termo que, muito embora pareça não coincidir com a noção brasileira de 

sociedade de propósito específico, explorada abaixo, compartilha com esta última a referência 

a um “propósito único”411. 

Harmonicamente com o afirmado acima, na ciência das finanças os SPV aparecem 

como entidades legais criadas por uma ou mais organizações (conhecidas como 

patrocinadores ou originadores) por meio da transferência de ativos das segundas para as 

primeiras, no intuito de se levar a cabo um propósito específico ou uma atividade circunscrita, 

ou uma sequência destas operações. Assim, os SPV não tem nenhuma outra finalidade que 

não a operação (ou série delas) para a qual foi estruturado, de modo que a titularidade 

decisória encontra-se situada, fundamentalmente e em regra, ao nível dos patrocinadores412. 

Em nossa escassa literatura a respeito do tema, é possível identificar, de plano, uma 

primeira ressalva a ser feita, atinente à própria nomenclatura sociedade de propósito 

específico. Isto porque, ao contrário do que poderia sugerir uma primeira leitura da expressão, 

a SPE não configura, por certo, modalidade de sociedade empresária, não figurando, portanto, 

ao lado, por exemplo, das sociedades por quotas de responsabilidade limitada e das 

sociedades por ações, mas, antes, deve encontrar, nesta, naquela ou em outra figura disponível 

                                                           
410 Isto porque, nos Estados Unidos e também na Inglaterra, ilustrativamente, as project companies podem ser 

organizadas sob as modalidades de general partnership ou limited partnership, veículos nos quais, 

diferentemente do que acontece, por exemplo, com nossas sociedades por quotas de responsabilidade limitada ou 

por ações, não configuram, em certas hipóteses, pessoa jurídica com personalidade distinta daquelas dos sócios. 

Cf. HOFFMAN, Scott L. The law and business, cit., pp. 130-132. 
411 Cf. GATTI, Stefano. Project finance, cit., p. 268. 
412 Cf. GORTON, Gary B.; SOULELES, Nicholas S. Special purpose vehicles and securitization. In: CAREY, 

Mark; STULZ, René M. (ed.). The risks of financial institutions, Chicago: University of Chicago Press, 2007, p. 

550. O conceito é assim originalmente apresentado pelos autores: “An SPV, or a special purpose entity (SPE), is 

a legal entity created by a firm (known as the sponsor or originator) by transferring assets to the SPV, to carry 

out some specific purpose or circumscribed activity, or a series of such transactions. SPVs have no purpose other 

than the transaction(s) for which they were created, and they can make no substantive decisions; the rules 

governing them are set down in advance and carefully circumscribe their activities”. 
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no ordenamento, a estrutura societária mais adequada para o desenvolvimento da empresa 

uniproposital413. 

Destrinchado o aspecto negativo da definição da sociedade de propósito específico, 

L. Guimarães sustenta serem as SPE estruturas negociais, viabilizadas segundo algum dos 

modelos societários previstos na lei cogente, por meio das quais duas ou mais sociedades 

canalizam seus esforços, constituindo pessoa jurídica com personalidade distinta daquela de 

seus idealizadores, que terá por objetivo a execução de objetivos determinados e 

específicos414. Parece-nos, portanto, que a própria noção de sociedade de propósito específico 

relaciona-se muito mais com a delimitação do objeto social do que com a escolha do veículo 

societário.  

Como se sabe, o objeto social consiste na própria atividade econômica em virtude da 

qual se leva a cabo a constituição da sociedade, determinando o contexto ao redor do qual se 

realizará e desenvolverá a vida social. Esta ideia direciona-se, especificamente, à 

configuração empresarial, compreendida como os objetivos mercantis que irão compor a 

estrutura organizacional e operacional da sociedade. 

Mas não é só. Como assevera M. Carvalhosa, é imprescindível que se tenha em 

mente, ao lado da definição propriamente operacional acima trabalhada, uma noção 

substancial do objeto social. Nesta perspectiva, o objeto societário configura-se como limite à 

atividade da sociedade, aparecendo como verdadeiro fim para o qual os sócios implementam a 

constituição da estrutura415. 

Esta última concepção se revela extremamente importante no contexto da 

constituição de sociedades de propósito específico para o desenvolvimento de 

empreendimentos financiados por project finance, especialmente em virtude da qualificação 

pretendida no presente estudo. 

Isto porque o contrato de constituição da sociedade será apenas um dos variados 

contratos celebrados ao longo da agenda de financiamento, todos eles direcionados à 

realização de uma específica e delimitada operação econômica subjacente. Assim, nessas 

estruturas, o objeto societário será exclusivamente o desenvolvimento e operação do projeto, 

                                                           
413 Cf. GUIMARÃES, Leonardo. A SPE – Sociedade de propósito específico, Revista de Direito Mercantil, 

Industrial, Econômico e Financeiro, v. 125, 2002, p. 134. No mesmo sentido, T. C. Alvim constata ser 

importante notar que “a SPE não é um tipo societário em si, podendo adotar a forma de sociedade anônima ou 

limitada”, completando que, nas hipóteses de contratação com o Poder Público, é quase unânime a 

obrigatoriedade editalícia de adoção do modelo de sociedade anônima. Cf. Project finance, concessões e PPPs. 

In: CARVALHO, André Castro; CASTRO, Leonardo Freitas de Moraes e (coord.). Manual de Project Finance 

no Direito Brasileiro, São Paulo: Quartier Latin, 2016, p. 86. 
414 Cf. A SPE, cit., p. 135. 
415 Cf. Comentários à lei de sociedades anônimas, 5a ed., v. 1, São Paulo: Saraiva, 2009, p. 17. 
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sendo do melhor interesse de todos os agentes econômicos envolvidos, sejam eles os 

patrocinadores, os credores e, eventualmente, a Administração Pública, dentre outros, que não 

haja qualquer desvio, ainda que mínimo, da precisa delimitação da atividade econômica 

desempenhada e do fim ultimado. 

É de se notar, a este propósito, que a situação é bastante diversa de uma sociedade 

constituída para explorar, de forma ampla, determinado ou determinados segmentos de 

atividades comerciais, como, por exemplo, a produção e comercialização de tal produto ou a 

prestação de determinados serviços. Nestas, ao contrário do que se verifica nas constituições 

de sociedades de propósito específico, ainda que haja – é evidente – certa delimitação do 

objeto social, a estrutura é concebida para viabilizar a dedicação a vários projetos inseridos na 

específica vertente da economia. 

Cabe mencionar, ainda, que, ao lado da constituição da sociedade de propósito 

específico, os patrocinadores usualmente celebram acordos de sócios para disciplinar questões 

específicas atinentes à vida social416.  

Especificamente com relação ao acordo de acionistas, tratado expressamente em 

nossa legislação acionária, M. Carvalhosa assenta o posicionamento de que se tratam de 

contratos – submetidos, deste modo, à disciplina genérica de validade e eficácia imposta a 

todo negócio jurídico – celebrados entre acionistas de uma mesma companhia, cuja finalidade 

é a composição de interesses políticos e patrimoniais, seja no tocante ao controle, ao exercício 

do direito de voto dos minoritários ou à negociabilidade das frações de participação417. 

Em sede conclusiva, parece possível constatar que, nos programas de financiamento 

pela modalidade project finance, a sociedade de propósito específico, constituída que é para, 

por meio da celebração de todo um espectro de contratos – que, entre si, mantém relação de 

dependência, como se discutirá adiante – tem seu objeto social circunscrito, verdadeiramente 

balizado, pela operação econômica subjacente, qual seja o desenvolvimento e operação de um 

projeto específico. 

A propósito, uma das construções legislativas mais elaboradas a respeito da figura da 

SPE aparece, justamente, na Lei nº 11.079/2004, que institui normas gerais para licitação e 

contratação de parceria público-privada no âmbito da Administração Pública. Nesta linha, o 

artigo 9o de referido diploma exige, peremptoriamente, que, antes da celebração do contrato, 

deverá ser constituída sociedade de propósito específico, incumbida de implantar e gerir o 

objeto da parceria, a qual poderá, de acordo com o parágrafo 2o do mesmo dispositivo, 

                                                           
416 Cf. HOFFMAN, Scott L. The law and business, cit., p. 171.  
417 Cf. Acordo de acionistas, 2a ed., São Paulo: Saraiva, 2015, p. 23. 
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assumir a forma de companhia aberta, com valores mobiliários admitidos a negociação no 

mercado. 

 

3.4.2. Contrato de crédito 

 

No tocante especificamente ao financiamento do projeto, o segundo e último contrato 

a ser analisado no presente estudo, é o contrato de crédito. Retomando a ideia central deste 

trabalho, já lançada brevemente em outras oportunidades e que será objeto de maior 

aprofundamento no próximo capítulo, segundo a qual as estruturas de financiamento por 

project finance constituem um complexo emaranhado de contratos418, vinculados em 

verdadeira coligação contratual, não se erra ao dizer que o contrato de crédito ocupa posição 

central no programa419. 

Aliás, ainda que não fazendo referência expressa ao que temos denominado 

coligação contratual, esta noção de centralidade aparece até mesmo na literatura de finanças 

que se debruça sobre o tema. A esse propósito, S. Gatti afirma que toda operação de project 

finance é composta por um complexo sistema de contratos, no qual o contrato de crédito 

ocupa posição nuclear, uma vez que todos os aspectos da transação são regulados, direta ou 

indiretamente, neste instrumento420. 

Assentada a premissa, devemos alinhavar que o contrato de crédito é o instrumento 

pelo qual os credores, usualmente organizados em um sindicato de instituições financeiras, 

eventualmente representadas por um banco mandatário421, comprometem-se a disponibilizar 

recursos financeiros à sociedade de propósito específico até um limite preestabelecido e 

mediante solicitações prévias. 

                                                           
418 Neste sentido, G. L. Rabitti afirma que a sociedade titular do projeto “diventa la controparte di una complessa 

serie di rapporti contrattuali, tali da assomigliare – se rappresentati in un grafico – a complicati sistemi 

molecolari o circuti integrati”. Cf. Project finance e collegamento, cit., p. 227. 
419 Ainda que em referência a uma “rede de contratos coligados”, expressão por nós criticada adiante, a opinião é 

comungada por J. V. L. Enei. Cf. Financiamento de projetos, cit., pp. 293-294. 
420 Cf. Project finance, cit., p. 277. 
421. Com relação a esse ponto, cabe elucidar que, em cada uma das etapas do financiamento, o compromisso dos 

bancos é organizado em base pro quota em relação às suas respectivas participações no todo. No geral, 

entretanto, não se pode afirmar haver, em regra, responsabilidade solidária pelos aportes de capital. Isto significa 

que, caso uma das instituições credoras não cumpra sua obrigação de disponibilização de recursos, as demais não 

podem ser obrigadas a satisfazer a prestação do credor inadimplente. A solução mais comum consiste na 

assunção da quota de participação do banco inadimplente por um credor já membro do sindicato, aumentando, 

portanto, sua participação, ou por um credor terceiro. Cf. GATTI, Stefano. Project finance, cit., p. 279 e 

SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito bancário, cit., pp. 334-335. 

De todo modo, as relações internas da estrutura sindicalizada geralmente são estabelecidas em outro instrumento, 

chamado de intercreditor agreement, no qual são estipuladas regras sobre desembolsos, ordens de pagamento, 

compensações e atribuições de deveres de monitoramento, dentre outras. 
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Tais recursos não são de livre utilização pela SPE, mas, antes, têm sua utilização 

estritamente restrita aos propósitos especificados no próprio contrato de crédito, quais sejam o 

desenvolvimento e operação do empreendimento custeado. 

Na prática, os valores aportados pelos credores em arranjos de project finance não 

são disponibilizados ao devedor simultaneamente, em um determinado momento no tempo. 

Ao contrário, o empréstimo divide-se em diferentes linhas de crédito, que, muito embora 

vinculadas funcionalmente – porque colimam, em última instância, um objetivo global e final 

–, formalmente constituem, cada uma a sua vez, uma operação distinta, com objetivo imediato 

particular e tratamento contratual parcialmente próprio, distinto daquele aplicável às demais 

linhas. 

Este tratamento segmentado dos recursos financeiros faz sentido, uma vez que se 

verifica, durante a agenda do financiamento, diversas fases, cada uma envolvendo riscos e 

exigências distintivas. De forma mais pontual, destrinchando o financiamento em etapas422, 

aos credores é possibilitado um maior controle nos desembolsos graduais, condicionadas, por 

exemplo, à adequada satisfação das exigências contratuais aplicáveis às etapas anteriores. 

Parte importantíssima do contrato de crédito consiste nas chamadas condições 

precedentes, conjunto de previsões que, em síntese, condicionam o cumprimento das 

obrigações dos credores de disponibilizar fundos. Em termos práticos, as condições 

precedentes representam o mecanismo contratual que permite aos credores verificar se a 

operação cumpre todos os critérios formais e substanciais que conferem a já mencionada 

bancabilidade do projeto, características refletidas no instrumento como pré-requisitos para a 

utilização da primeira e das subsequentes etapas do financiamento423. 

Cumpre pontuar que o momento normalmente referido como financial close coincide 

com o cumprimento das condições precedentes exigidas para o desembolso da primeira etapa 

dos recursos (primeiro drawdown), que, na verdade, consiste em um grande marco na esteira 

do desenvolvimento do projeto. 

Mas isto não ocorre somente por razões simbólicas. Primordialmente, a afirmação 

revela-se coerente pelo fato de que este evento representa verdadeira transição no espectro de 

riscos assumidos pelos credores. Antes do primeiro desembolso, o risco suportado tem 

natureza meramente “profissional”, de modo que, na pior das hipóteses, caso não cumpridas 

as exigências pela SPE, o que estará em jogo é, basicamente, tempo e recursos despendidos na 

                                                           
422 Etapas estas que, em financiamentos estruturados, são referidas como tranches, no sentido próprio de porções 

de um todo. 
423 Para que se conheça, exemplificativamente, algumas das condições precedentes rotineiramente estabelecidas 

em financiamentos por project finance, veja-se GATTI, Stefano. Project finance, cit., p. 281. 
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avaliação de um projeto que, ao cabo, se revelou inapto para o financiamento. Após a 

disponibilização da primeira etapa, os credores adentram, precisamente, a esfera de risco de 

crédito, deslocando-se para a posição de participantes efetivos do projeto que, de fato, nele 

investiram capital. 

Essa distinção é importante para que se tenha em mente que as condições 

precedentes geralmente estipuladas para o primeiro drawdown e para os subsequentes tendem 

a ser distintas – mais conservadoras e rigorosas para aquele e menos conservadoras e mais 

flexíveis para estes. 

O aspecto temporal das obrigações pecuniárias da sociedade de propósito específico 

no âmbito do presente contrato, especificamente aquela referente ao repagamento dos valores 

disponibilizados, indica a natureza de longo prazo do instrumento. Isso porque, somente após 

a construção do empreendimento e durante sua efetiva operação é que a SPE poderá gerar 

fluxos de caixa que serão utilizados, primordialmente, para o serviço da dívida. 

É também no contrato de crédito que se estipulam os mecanismos necessários para 

que os credores possam monitorar o progresso do projeto. Isto se dá, basicamente, de duas 

maneiras, por meio do monitoramento: (i) do progresso técnico, relativo, principalmente, à 

etapa de construção e operação do empreendimento, com os diferentes níveis de risco 

atinentes a cada uma delas, como já se ressaltou anteriormente; e (ii) dos resultados 

econômico-financeiros da sociedade de propósito específico. 

Para tanto, os índices financeiros do devedor contratualmente estabelecidos 

constituem importantes ferramentas de análise. Por um lado, tais índices configuram 

propriamente uma condição para a liberação das etapas posteriores do financiamento, uma vez 

que a deterioração de um ou alguns deles geralmente implica na proibição de novas 

liberações. Além disso, como esses índices são indicadores confiáveis da reputação de crédito 

do devedor, sua derrocada pode ter como consequência uma modificação na taxa de juros 

exercida. Por fim, quedas substanciais em alguns dos índices caracterizam, no mais das vezes, 

eventos de vencimento antecipado da dívida424. 

Ao lado de algumas das funções basilares desempenhadas pelo contrato de 

empréstimo, já acima examinadas, talvez seu papel mais crucial consista, justamente, na 

                                                           
424 Um dos índices mais relevantes trata-se do chamado cover ratio, o qual descreve a relação entre (i) o fluxo de 

caixa descontado do projeto, isto é, a somatória dos fluxos de caixa futuros a serem gerados pelo 

empreendimento, trazidos a valor presente, por meio de seu desconto a uma taxa de juros aplicável à obtenção de 

recursos no mercado; e (ii) o total da dívida, periodicamente apurado. A fração indica, como se pode depreender, 

a capacidade do empreendimento em gerar receitas suficientes para realizar a cobertura (ou o serviço) da dívida, 

de modo que sua degradação, abaixo de determinados níveis, sinaliza para a insuficiência técnico-operacional do 

projeto, constituindo, portanto, um evento de vencimento antecipado. 



168 

 

estruturação e organização das prioridades de utilização dos fluxos de caixa gerados pela 

operação do projeto, característica esta bastante peculiar aos arranjos de project finance. 

Em certa síntese, a arquitetura básica do contrato irá determinar que todas as receitas 

geradas pelo empreendimento durante a fase operacional sejam utilizadas de acordo com as 

exatas condições e preferências contratualmente estabelecidas, impondo-se, para tanto, a 

criação de um verdadeiro complexo de diferentes contas bancárias, cada uma destinada a um 

propósito específico425. Uma das funções elementares desse complexo, como pontua S. Gatti, 

é possibilitar aos credores o monitoramento das receitas e pagamentos da SPE, canalizando-

lhes em consonância com a ordem preestabelecida no instrumento de crédito, chamada de 

payment waterfall, e que deve ser observada durante todo o prazo de duração do projeto426. 

Como se pode inferir, a principal obrigação da project company, no contrato de 

crédito, é, naturalmente, efetuar o repagamento, aos credores, dos valores disponibilizados 

para a finalidade específica de desenvolvimento e operação do projeto, nas datas 

preestabelecidas. Ocorre que, ao lado desta, os contratos de crédito elencam diversas 

obrigações laterais, de fazer e não fazer (os chamados covenants), previstas no intuito de 

assegurar que não haverá nenhuma alteração sensível nos fluxos financeiros do 

empreendimento, dentre as quais existem algumas cujo descumprimento pode configurar, 

inclusive, um evento de vencimento antecipado da dívida, ensejando o término do contrato de 

forma prematura. 

Dentre tais obrigações a latere, inserem-se, habitualmente, como pontua E. Salomão 

Neto, proibições de realizar alterações nos planos físicos do projeto ou nos contratos do 

projeto stricto sensu, como o de construção e administração e aqueles destinados ao 

escoamento do produto final. Igualmente, ficam proscritas modificações nos cronogramas de 

efetivação de despesas de capital e a contração de novas dívidas com prioridade de pagamento 

                                                           
425 Para uma elucidativa explanação a respeito das características e funções das principais contas bancárias 

visualizadas em um esquema de project finance, veja-se SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito bancário, cit., pp. 

349-351. 
426 Cf. Project finance, cit., p. 295. Ainda a esse respeito, assim afirma o autor: “The provisions of the credit 

agreement set forth the ranking of payments to be made by the cash flow generated by the project. At the top of 

the list are payments required by law and those that are essential to the very existence of the project company 

and the management of the project. Next come the service of the debt arising under the credit agreement and any 

other related payments. At the bottom of the waterfall are distributions to sponsors”. 

S. L. Hoffman é bastante preciso ao descrever referida cascata de pagamentos: “Since the cash (water) flows 

downward into a series of pools, each below the other, in its downward journey to the project sponsors. Each 

pool represents a project cost that must be paid or a contingency for which amounts must be reserved. For 

example, water in one pool is used to pay operating costs then due, another to pay interest due, another to fund a 

debt service reserve account. The number, purpose and depth of the pools varies with the types of payment 

necessary and the risks that must be addressed”. Cf. The law and business, cit., p. 575. 

Para uma descrição gráfica da “cascata”, cf. ENEI, José Virgílio Lopes. Financiamento de projetos, cit., p. 368. 
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superior àquelas instituídas no contrato de crédito, bem como obriga-se a SPE à manutenção 

das boas condições de seus ativos e à contratação de seguros427. 

Com relação a tais eventos de vencimento antecipado, gostaríamos de chamar 

atenção para alguns que, de forma ilustrativa, indicam justamente no sentido de haver 

coligação contratual entre os diversos contratos celebrados ao longo da agenda de 

financiamento.  

Assim é que o descumprimento de obrigações estipuladas em algum dos contratos do 

projeto stricto sensu por algum dos patrocinadores ou, ainda, por terceiro que seja parte de 

tais contratos pode importar no vencimento antecipado do contrato de crédito. Na prática, o 

descumprimento deve satisfazer um “exame de materialidade”, com vistas a verificar se a 

conduta gera um efeito material adverso, classificado, geralmente, como (i) o 

comprometimento da capacidade da SPE (ou de outra parte do programa) em cumprir suas 

obrigações contratuais; ou (ii) o ato de prejudicar os direitos dos credores. 

Noutro lado, a apresentação, pela project company, de declarações e garantias em 

outros documentos do programa que se revelem substancialmente inverídicas ou incorretas 

pode caracterizar um evento de vencimento antecipado do financiamento, em virtude, 

inclusive, da possibilidade de término daqueles instrumentos em decorrência deste cenário. 

Igualmente, caso alguma das partes relevantes de determinado contrato do programa 

sujeite-se, formalmente, a procedimento aplicável em situações de crise empresarial, como a 

recuperação judicial e a falência, embaraçando sua capacidade de honrar as obrigações lá 

desenhadas, usualmente poderá ser declarado o vencimento antecipado do contrato de 

empréstimo. 

Do mesmo modo, restará configurado um evento de vencimento antecipado naquelas 

hipóteses em que um dos contratos pertencentes ao sistema seja terminado (que não pelo 

adimplemento, evidentemente) ou seja declarado nulo, anulado, inválido ou ineficaz por 

qualquer razão, sem que haja possibilidade de substituição por outro que lhe faça as vezes428. 

Ademais, é importante ter em mente que, no modelo brasileiro, não prevalece uma 

relevante previsão contratual geralmente presente nos contratos de crédito celebrados em 

esquemas de project finance implementados em outros países, qual seja a chamada cláusula 

sem recurso (nonrecourse). A cláusula relaciona-se, diretamente, com a característica, já aqui 

                                                           
427 Cf. Direito bancário, cit., p. 352. Além disso, sobre o tema cf. BORGES, Luiz Ferreira Xavier. Covenants: 

instrumento de garantia em Project Finance, Revista do BNDES, v. 6, nº 11, 1999, pp. 117-135. 
428 De forma semelhante, E. Salomão Neto assim elabora referido evento de vencimento antecipado: “(vii) 

inadimplemento de contratos vitais para o projeto, como o contrato de venda de sua produção ou o contrato 

visando a sua construção, seja tal inadimplemento atribuível ou não à culpa da sociedade detentora do projeto”. 

Cf. Direito bancário, cit., p. 354. 
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trabalhada, de que, nos modelos puros, os credores, para garantia do débito, estarão satisfeitos 

com os ativos do projeto. 

Basicamente, essa construção assegura que os credores somente poderão direcionar 

eventual execução da dívida especificamente àqueles ativos utilizados para a operação do 

projeto, abstendo-se de constringir os demais bens e direitos dos patrocinadores. Isto se torna 

possível porque alguns ordenamentos autorizam, ao credor, a imissão na posse dos bens do 

devedor, nos procedimentos de excussão de garantias429.  

Assim, em virtude deste permissivo legal, os financiadores aceitam direcionar os 

empréstimos aos patrocinadores, sem a constituição de uma sociedade de propósito 

específico, porque sempre haverá a possibilidade de takeover dos ativos do projeto. Não 

sendo esta a situação de praxe em nosso país, a regra passa a ser, portanto, a constituição da 

sociedade de propósito específica, tratada no item anterior deste trabalho, o que torna 

desnecessária a cláusula sem recurso. 

Por fim, outro elemento que demonstra a centralidade do contrato de crédito e 

sinaliza no sentido de haver vinculação funcional e finalística entre os vários instrumentos de 

um arranjo de project finance é a existência, no primeiro, de cláusulas que configuram 

verdadeiras restrições, positivas e negativas, aos direitos e opções conferidos à SPE no âmbito 

de outros contratos do projeto stricto sensu. Essas restrições, basicamente, caracterizam 

medidas preventivas que exigem da sociedade de propósito específico a obtenção de 

aprovação dos credores para a tomada de determinadas medidas e o exercício de direitos 

relacionados aos outros instrumentos dos quais é parte430. 

 

3.4.3. Contrato de empreitada 

 

Vistos, inicialmente, os contratos relacionados diretamente ao financiamento do 

projeto, passemos à análise do que temos chamado de contratos do projeto stricto sensu. O 

                                                           
429 Não é o caso do Brasil. Nesta linha, o artigo 1.428 do Código Civil considera nula, de forma expressa, a 

cláusula “que autoriza o credor pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia, se a 

dívida não for paga no vencimento”. Ademais, nos artigos 1.361 a 1.368, tratantes da propriedade fiduciária, 

ainda que sua constituição implique na transferência, ao credor, da propriedade resolúvel do bem, nas hipóteses 

de não pagamento da dívida, exsurge para o credor o dever de alienação do objeto da garantia, não podendo dele 

se apropriar, nos termos do artigo 1.365 do mesmo diploma. 
430 Parece-nos bastante elucidativa a conclusão de S. Gatti, quando afirma que tais limitações “are a typical 

feature of project finance and should be interpreted in light of other clauses in the credit agreement that set 

certain limits on the discretion of the project company in running the project. In fact, reserved discretions are one 

of the points where lenders’ involvement in the project is most advanced. As such, it is fair to say that reserved 

discretions go beyond the threshold that separates the running of the project by the project company, with the 

corresponding responsibilities, from the position of the lenders”. Cf. Project finance, cit., p. 298. 
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primeiro destes, sobre o qual nos deteremos – naturalmente, em respeito a certa ordem 

cronológica – será o contrato de empreitada, usualmente também referido como contrato de 

construção. 

Nas palavras de S. L. Hoffman, nos financiamentos em estudo, o contrato de 

empreitada tem como função e objetivo o fornecimento, à sociedade de propósito específico, 

instalações integralmente concluídas e equipadas, que satisfaçam determinados critérios de 

performance, em data previamente estabelecida, contra o pagamento de um preço fixo ou 

previsível431. 

Tradicionalmente, em um esquema de project finance, a planta e instalações do 

empreendimento são financiadas exclusiva ou quase exclusivamente com base nos 

desembolsos realizados no âmbito do contrato de crédito e nos aportes de capital próprio 

realizados pelos patrocinadores. Esta conclusão é, de fato, lógica: como os fluxos de caixa da 

SPE decorrem, basicamente, da operação do projeto, nas etapas anteriores a esta não existem 

receitas aptas a fazer frente às despesas de construção. 

A bem da verdade, na prática, situações ocorrem nas quais a construção se inicia 

antes mesmo do primeiro drawdown. Nesses casos, esse primeiro desembolso é utilizado para 

refinanciar os recursos despendidos pela sociedade veículo até este específico momento, 

recursos estes que terão origem em capital próprio (equity) ou em capital de terceiros, 

fornecido por meio dos chamados empréstimos-ponte, cujos credores serão, no mais das 

vezes, os mesmos do financiamento principal432. 

Como já referimos anteriormente, a estrutura de um programa de financiamento 

comporta níveis distintos de risco atinentes a cada etapa. Nesta linha, a fase de construção é, 

justamente, aquela que apresenta maiores riscos ao empreendimento e aos financiadores e, por 

esta razão, o contrato de empreitada deve refletir, com precisão, diversas condições que 

garantam a bancabilidade – ou, em outras palavras, a racionalidade econômico-financeira – do 

projeto. 

A principal dessas condições diz respeito ao objeto e às obrigações do empreiteiro no 

âmbito do contrato. A este propósito, afirma-se que, no project finance, o contrato de 

empreitada deve ser celebrado na modalidade denominada turnkey, cuja expressão deriva, 

mais uma vez, da prática anglo-saxã433. 

                                                           
431 Cf. The law and business, cit., p. 251. 
432 Cf. GATTI, Stefano. Project finance, cit., pp. 311-312. 
433 Naquela tradição, aliás, a expressão turnkey contract é usualmente aplicada como equivalente de engineering, 

procurement and construction (EPC) contract, sendo assim definida: “A fixed-price, schedule-intensive 

construction contract – typical in the construction of single-purpose projects, such as energy plants – in which 
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A natureza turnkey do contrato de empreitada significa que todas as operações 

relativas à construção da planta do empreendimento devem ser assinaladas ao empreiteiro, de 

modo que sua obrigação consista em entregar, à sociedade de propósito específico, as 

instalações do projeto, nos específicos moldes apresentados, absolutamente pronto para 

funcionamento434. Assim, como aponta E. Salomão Neto, a prestação do construtor será “a 

entrega do projeto pronto para operar, abrangendo também o fornecimento de equipamentos, 

de forma que baste ao titular girar uma chave para fazê-lo funcionar”435. 

Esta configuração do contrato de empreitada é fundamental para a gestão e 

minoração dos riscos associados à etapa de construção. Isto porque os custos relativos ao 

monitoramento são sensivelmente reduzidos quando a sociedade de propósito específico 

somente relaciona-se contratualmente com uma única contraparte, responsável integralmente 

pela construção das instalações, o que justifica, desse modo, o estabelecimento de um 

exclusivo centro de imputação de responsabilidade436. 

Outra condição importantíssima consiste no estabelecimento de um preço global e, 

regra geral, fixo, para o pagamento atribuído à SPE. Essa característica relaciona-se 

diretamente com o fato de que, nos financiamentos sob análise, muito da garantia de robustez 

da racionalidade econômico-financeira do empreendimento está atrelada à possibilidade de 

fixação de grande parte dos diversos custos incorridos, dos quais aqueles atinentes à 

construção é elemento dos mais relevantes. 

Ainda que tais custos possam ser objeto de incremento (os chamados cost overruns), 

a ideia geral é que a project company não deve se ver impossibilitada de concluir o projeto em 

                                                                                                                                                                                     
the contractor agrees to a wide variety of responsibilities, including the duties to provide for the design, 

engineering, procurement, and construction of the facility; to prepare start-up procedures; to conduct 

performance tests; to create operating manuals; and to train people to operate the facility – also termed turnkey 

contract”. Cf. GARNER, Bryan A. Black’s law, cit., p. 369. 

Para maiores aprofundamentos a respeito dos contratos EPC e dos contratos de construção de grandes obras em 

geral, veja-se o excelente estudo de L. U. do Carmo, Contratos de construção de grandes obras, Tese de 

Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
434 E trata-se esta característica, com efeito, do ponto fulcral de tensão entre a sociedade de propósito específico e 

o empreiteiro. Isso porque, como aponta S. L. Hoffman, a alocação, ao empreiteiro, de riscos associados à 

previsibilidade de eventos futuros que afetem ou possam afetar o calendário e os custos da construção impõe, a 

este último, grande ônus, de modo que, “unless the contract price is extremely attractive (that is, the risk 

premium sufficiently high), significant objectives of the contractor in contract negotiation are to limit risks of 

any increase in the cost of the project, to ensure there are sufficient contractual excuses for late delivery, and to 

provide sufficient time to satisfy performance guarantees”. Cf. The law and business, cit., p. 252. 
435 Cf. Direito bancário, cit., p. 357.  
436 Segundo E. R. Yescombe, ainda que os patrocinadores tenham experiência em organizar os trabalhos 

mediante a celebração de contratos separados e coordenar responsabilidades entre diferentes partes, esta 

configuração geralmente não é aceitável para os financiadores de um project finance, os quais desejam “‘one-

stop responsibility’ for completing the project satisfactorily, since they do not want the Project Company to be 

caught in the middle of disputes as to who is responsible for a failure to do the job correctly”. Cf. Principles, cit., 

p. 164. 
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virtude da escassez de recursos, possivelmente decorrente de variação positiva nas despesas 

efetuadas no âmbito do contrato de empreitada.  

Por tais razões, as cláusulas contratuais ali inseridas normalmente restringem 

severamente a possibilidade de revisão do preço, obviamente observados limites técnicos e 

legais, mecanismo que operacionaliza-se pela atribuição de responsabilidade, ao empreiteiro, 

pelos riscos na variação dos custos da construção, ainda que, segundo regras legais 

dispositivas, tais riscos devessem ser assumidos pelo dono da obra437. 

Como bem aduz E. Salomão Neto, na impossibilidade de se atribuir todos os riscos 

de variação contingente de custos ao empreiteiro, como, por exemplo, aqueles que tiverem 

origem no aumento de tributação sobre valores ou materiais sujeitos à importação ou em 

alterações legislativas que sobreonerem a folha de pagamentos do construtor, é possível que 

haja negociação no sentido de que os patrocinadores assumam a responsabilidade pelo 

pagamento adicional, o que, do ponto de vista dos financiadores, gera certo conforto pois, em 

última instância, não haverá aumento nas despesas atreladas à SPE438. 

Ainda no tocante à variação de preços, ponto importante a ser ressaltado, com 

relação ao direito brasileiro, consiste na previsão do artigo 620 do Código Civil, segundo a 

qual, se ocorrer diminuição no preço do material ou da mão-de-obra superior a um décimo do 

preço global convencionado, poderá este ser revisto, a pedido do dono da obra, para que se lhe 

assegure a diferença apurada. 

A interpretação correta do dispositivo parece orientar no sentido de que, caso haja 

variação no preço global fixado no contrato de empreitada turnkey, duas situações possíveis 

se apresentam: (i) caso tal variação situe-se em patamar inferior a 10% (dez por cento) do 

valor global, os benefícios devem ser aproveitados pelo empreiteiro; e (ii) nas hipóteses em 

que a variação configure montante superior a 10% do valor global, as importâncias 

excedentes a um décimo de tal valor devem ser restituídas, em nosso caso, à sociedade de 

propósito específico439. 

Com vistas à manutenção da estrutura de alocação dos riscos da construção, no 

interno do contrato é entabulado um complexo sistema de indenizações, arquitetado para 

conferir, à SPE, compensações devidas em variadas circunstâncias em que haja prejuízo 

                                                           
437 Cf. GATTI, Stefano. Project finance, cit., p. 313. 
438 Cf. Direito bancário, cit., p. 358. 
439 Esta é a mesma posição de E. Salomão Neto, ao assim afirmar, comentando o dispositivo em análise: “Neste 

caso, manda o Código que se devolva ao dono da obra, no caso a sociedade titular do projeto, a diferença 

apurada. Essa diferença, segundo o que nos parece a melhor interpretação do dispositivo, será a parte da 

diminuição de custos que ultrapasse os 10% do preço global convencionado, sendo que qualquer diminuição de 

custo até tal porcentagem de 10% aproveita exclusivamente ao empreiteiro”. Cf. Direito bancário, cit., p. 358. 
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atribuível ao empreiteiro. A exemplo do que ocorre com as prestações principais 

(relacionadas, imediatamente, com a construção), também com relação às prestações de 

pagamento eventual devem a project company e, por consequência, os financiadores estar 

seguros de que o empreiteiro tem condições reais de performance. Assim é que, não raro, 

exige-se deste a apresentação de alguma espécie de cobertura, seja por meio da contratação 

securitária direta ou, por exemplo, pela emissão de títulos cuja receita decorrente será 

utilizada para fazer frente a possíveis desembolsos indenizatórios440. 

Em suma, com relação às prestações principais do construtor, o contrato de 

empreitada estabelece, basicamente, dois fatores relacionados à modelagem financeira do 

projeto, cujo objetivo é garantir níveis adequados de geração de fluxo de caixa pelo 

empreendimento. Assim, é projetada a distinção entre (i) performance ótima; e (ii) 

performance mínima. 

Construir e entregar planta e instalações que possibilitem a operação em níveis 

ótimos de performance constituem, de fato, obrigações contratualmente impostas ao 

empreiteiro. Caso isto não ocorra, ativam-se os mecanismos indenizatórios destinados a 

conferir, à sociedade de propósito específico, reparação calculada com base na perda de 

receita decorrente da operação em níveis subótimos. Não há, portanto e propriamente, um 

descarte do projeto, uma vez que o racional econômico-financeiro ainda se sustenta, apoiado 

na rentabilidade externa decorrente das reparações. 

Paralelamente, o nível de performance mínima pontua o limite para ativação do 

mecanismo acima referido. Isto porque, caso o empreiteiro entregue um produto que somente 

permita a operação em níveis inferiores ao mínimo exigido, nem mesmo o aporte adicional de 

recursos pela via da indenização será suficiente para permitir a manutenção do 

empreendimento. A consequência direta desta falha é o surgimento, para a sociedade de 

propósito específico, do direito de rejeitar o pagamento, compreendido, aqui, como a entrega 

                                                           
440 A bem da verdade, é a reputação do empreiteiro e sua confiabilidade, tanto do ponto de vista técnico como 

sob o aspecto financeiro, que determinarão as exigências securitárias necessárias. Sob o primeiro critério, a 

reconhecida expertise técnica leva a crer que o construtor tem capacidade de desempenhar suas obrigações 

principais (isto é, de entrega das instalações com as especificações desejadas) de forma adequada. Por outro lado, 

com relação ao aspecto financeiro, é importante que, caso o empreiteiro seja chamado a realizar desembolsos 

indenizatórios, sua robustez creditícia assim lhe permita.  

Sob esse ângulo, S. L. Hoffman crava, de forma peremptória, que, no âmbito do project finance, a alocação de 

riscos em um contrato de empreitada “is only effective to the extent the contractor is credithworthy. It must have 

sufficient financial resources, both at the time of contract execution and during performance, to undertake the 

obligations in the contract. These include payment of liquidated damages payable if the contractor delays the 

facility and if the contractor has not constructed the facility to perform according to the performance 

guarantees”. Cf. The law and business, cit., p. 258. 
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da obra (trata-se do right of rejection), demandando, ainda, a devolução de todos os valores já 

adiantados, acompanhados, é certo, de indenização, geralmente limitada a um teto441.  

Esta última solução é pouco desejada e tem implicações drásticas, como a declaração 

de vencimento antecipado de vários dos contratos celebrados ao longo da agenda de 

financiamento, em virtude de sua natureza coligada. 

 

3.4.4. Contrato de operação e manutenção (O&M) 

 

Com a finalização da construção da planta e instalações, objeto do contrato recém-

analisado, atestada sua capacidade conforme as especificações previamente acordadas, inicia-

se a fase operacional do projeto. 

A princípio, nada impediria que a própria sociedade de propósito específico 

assumisse a responsabilidade pela operação e manutenção do empreendimento. No entanto, 

em consonância com o racional econômico-financeiro do project finance, bem como pela 

própria natureza da SPE como veículo de investimento, a prática consiste na contratação de 

terceiro, normalmente entidade altamente especializada naquele ramo de atuação – o operador 

– para a realização de tais funções. 

Em linha com este último ponto, como a SPE consiste em estrutura sem nenhum 

histórico operacional, usualmente os financiadores preferem assinalar a responsabilidade pela 

operação e manutenção a organização que reúna, a um, o expertise necessário derivado da 

participação em projetos semelhantes e, a dois, a robustez financeira necessária para assumir 

tal responsabilidade442. 

Neste sentido, S. Gatti, retomando a natureza da modalidade de financiamento sob 

análise, aponta, como benefícios financeiros da solução de mercado: (i) a fixação ou, ao 

menos, previsibilidade dos custos; (ii) a possibilidade de estabelecimento, a priori, da 

qualidade e quantidade dos serviços demandados; (iii) a possibilidade de substituição do 

prestador de serviços; e (iv) a possibilidade de, basicamente, eliminar-se quaisquer custos 

estruturais relacionados443. 

                                                           
441 Cf. GATTI, Stefano. Project finance, cit., p. 314. A respeito da limitação da responsabilidade contratual do 

empreiteiro, S. L. Hoffman pontua que, em razão da potencial magnitude que podem assumir os pagamentos 

realizados a título de liquidated damages, geralmente a exposição do construtor é restringida, não sendo raro o 

estabelecimento de um limite que gire em torno de 10% a 30% do preço global do contrato, enquanto E. R. 

Yescombe aponta que tais limites variam entre 25% a 30%. Cf., respectivamente, The law and business, cit., p. 

254 e Principles, cit., p. 171. 
442 Cf. YESCOMBE, Edward R. Principles, cit., p. 174. 
443 Cf. Project finance, cit., p. 315. 
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Dito isto, cumpre ressaltar que o contrato de operação e manutenção tem a natureza 

jurídica de prestação de serviços, sujeitando-se, portanto, à disciplina geral do Código 

Civil444. Por meio deste, o operador obriga-se a prestar, à SPE, os serviços necessários de 

operação e manutenção do empreendimento, cujas especificações técnicas são 

minuciosamente descritas, no instrumento ou em documentos anexos, contra o pagamento do 

preço.  

Ao contrário do que ocorre no contrato de empreitada, com relação ao contrato de 

operação e manutenção a prática mais recorrente não é no sentido de contratar um preço fixo 

e rígido. Isto porque, no mais das vezes, quase nenhum dos custos associados à prestação do 

operador podem ser prefixados com segurança e previsibilidade durante um extenso período 

de tempo. Assim, ainda que índices de reajuste ofereçam alguma proteção, o prêmio exigido 

pela assunção dos riscos contingentes sugere estrutura alternativa, segundo a qual a SPE paga, 

ao operador, os custos de operação de fato incorridos mais uma taxa variável, eventualmente 

limitada a um máximo445. 

Em síntese, é exigido, do operador, o cumprimento de determinados níveis de 

performance, vinculados, naturalmente, às estimativas de fluxo de caixa alinhavadas na 

modelagem financeira do projeto. Essa prestação é importante, haja vista que o fluxo de caixa 

estimado desempenha papel ímpar em todo o programa, impactando no interno de vários dos 

contratos do arranjo446. Assim, regra geral, a subperformance do operador é remediada, 

também aqui, por meio do pagamento de indenização, cujo objetivo é permitir a sustentação 

econômico-financeira do empreendimento447. 

Ao término do contrato, caso não haja sua renovação, é comum a previsão contratual 

de que o operador deverá fornecer, à sociedade de propósito específico ou ao novo operador, 

o conhecimento, histórico e técnicas até então aplicadas e necessárias à continuação das 

atividades, sendo possível que a obrigação se estenda, inclusive, para compreender o 

treinamento do novo pessoal. 

Um último ponto para o qual gostaríamos de lançar luz referencia a aplicabilidade, 

ao contrato de operação e manutenção, da previsão do artigo 598 do Código Civil, segundo a 

qual a prestação de serviço não pode ser convencionada por mais de quatro anos. 

                                                           
444 Cf. SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito bancário, cit., p. 359. 
445 Cf. HOFFMAN, Scott L. The law and business, cit., pp. 311-312. 
446 E, mais uma vez, a natureza das prestações indica no sentido da existência de coligação contratual. Aliás, esse 

respeito, veja-se a afirmação de S. Gatti: “This [a existência da obrigação, do operador, em cumprir certos 

critérios de performance, vinculados ao fluxo de caixa esperado] explains (or confirms once again) the principle 

of the substantial and legal connection that necessarily exists among project agreements”. Cf. Project finance, 

cit., p. 316. 
447 Cf. HOFFMAN, Scott L. The law and business, cit., p. 316. 
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Trata-se de regra extremamente contrária à sistemática do project finance, uma vez 

que os empreendimentos financiados por esta modalidade usualmente têm prazos de duração 

bastante extensos, notadamente superiores a quatro anos. Assim, cria-se a inconveniência de, 

a cada lapso quadrienal, sujeitar os participantes à renovação do contrato ou substituição do 

operador, fato este que, naturalmente, implica em riscos e custos associados que são levados 

em conta pelos investidores448. 

Por consequência, naqueles projetos em que a expertise técnica para operação é 

insumo de oferta escassa, seja em virtude das especificidades do empreendimento ou do 

pequeno número de operadores disponíveis, a taxa de juros exigida pelos financiadores será 

superior, tendo-se em vista a real possibilidade de que, ao final do prazo de quatro anos, o 

contrato pode não ser renovado, o que, em última análise, pode até mesmo inviabilizar a 

realização de alguns empreendimentos449. 

 

3.4.5. Contratos de fornecimento 

 

Ainda no tocante aos contratos do projeto stricto sensu, é de se destacar relevância 

ímpar aos contratos de fornecimento. Com relação a estes, uma primeira observação deve ser 

feita, no sentido de que, em um cenário tradicional, são celebrados, ao menos, dois desses 

contratos, nos quais a sociedade de propósito específico assume papéis distintos. 

No primeiro deles, figura a SPE como adquirente dos produtos (isto é, como 

fornecida) essenciais à operação do empreendimento, enquanto que, por meio do segundo, 

atuando como fornecedora, escoa-se a produção e cria-se, portanto, o elemento central de 

todo projeto, qual seja o fluxo de caixa. Muito embora guardem inúmeras semelhanças, 

optamos por tratar, em separado, de cada um desses contratos, fazendo as devidas anotações 

quando as observações apresentadas forem aplicáveis a ambos. 

Aliás, registre-se, de já, que os contratos de fornecimento configuram negócio 

jurídico por meio do qual as partes acordam o fornecimento de determinados bens, para 

entrega em prazo especificado (ou especificável), mediante o pagamento de preço prefixado 

para cada entrega parcial ou ajustado posteriormente em razão do cumprimento de cada 

prestação450. 

                                                           
448 Buscaremos, adiante, solucionar a problemática pelas lentes da coligação contratual. 
449 Cf. SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito bancário, cit., p. 359. 
450 Cf. MARTINS, Fran; DINIZ, Gustavo Saad. Contratos, cit., pp. 134-135. Observe-se a nota do atualizador, 

G. S. Diniz: “Os contratos de fornecimento são usuais na atividade empresarial, sobretudo para manter a 

frequência e estabilidade no abastecimento da cadeia produtiva. Equacionam-se riscos de quantidade, qualidade 
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Dito isto, é preciso ter em mente o fato de que, no mais das vezes, as despesas com 

insumos necessários para o funcionamento do empreendimento, especialmente naqueles casos 

em que o objeto deste é a entrega de um produto final, ao invés da prestação de algum 

serviço, representam o maior custo operacional enfrentado. Nesta linha, e sempre retomando a 

ideia, tantas vezes aqui assentada, da necessidade de previsibilidade e alocação de riscos – 

que garantem, ao lado de outros elementos, a bancabilidade do projeto –, não é difícil 

perceber que, de modo justificado, os financiadores buscam arranjos que reduzam, 

substancialmente, os riscos relacionados à obtenção de insumos451. 

Para atender a esta pretensão, os contratos de fornecimento, em arranjos de project 

finance, assumem algumas características peculiares. Assim, são, por definição, contratos de 

longo prazo – usualmente, superior ao prazo do financiamento –, cuja estrutura obrigacional é 

arquitetada com vistas à minoração dos variados riscos relativos aos insumos e ao produto 

final, notadamente o risco de mercado, referente à disponibilidade e preço. 

No contrato de fornecimento por meio do qual a sociedade de propósito específico 

adquire os insumos para a operação do empreendimento, as principais questões clausuladas 

dizem respeito à disponibilização de quantidade e qualidade mínima dos produtos, a 

possibilidade de, a critério da SPE, elevar-se ou reduzir-se o volume fornecido e a alocação 

dos riscos relativos ao transporte dos bens452.  

Os produtos fornecidos poderão ser precificados exclusivamente segundo o valor dos 

insumos no mercado (como ocorre, por exemplo, no caso de commodities de oferta ampla) ou, 

então, é possível que haja certa indexação entre os dois contratos de fornecimento, o que, de 

certa forma, evita que a SPE assuma o risco relacionado à variação de preço de tais insumos. 

De forma muito semelhante, também no contrato de fornecimento em que a 

sociedade de propósito específico figura como fornecedora, a ideia por trás da celebração de 

um único negócio jurídico, de longo prazo, é centralizar a imputação de responsabilidade e 

                                                                                                                                                                                     
e especificidades do ativo, variações de preço, exclusividade, garantias, entre outros fatores de longo prazo que 

são muito importantes para a previsibilidade de abastecimento de insumos na cadeia produtiva”. Tal aspecto 

estabilizador, parece fundamental concluir, é de grande importância nos financiamentos aqui estudados. 
451 Cf. YESCOMBE, Edward R. Principles, cit., p. 177. Destaque-se, contudo, que em alguns projetos – 

excepcionais, é verdade – o fornecimento e o transporte de insumos necessários ao projeto não são 

preocupações. Ampla disponibilidade, baixo risco de mercado e ausência de maiores problemas de logística 

combinam para tornar as aquisições “a mercado” (spot) mais benéficas ao empreendimento do que a celebração 

de um contrato de longo prazo. Isto, contudo, não exime os envolvidos de realizar uma extensa análise prévia 

para que se possa afirmar, certamente, pela dispensabilidade de tais instrumentos. Cf. HOFFMAN, Scott L. The 

law and business, cit., p. 290. 
452 Cf. SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito bancário, cit., p. 360. Como bem assevera o autor, a possibilidade 

conferida à SPE de alterar unilateralmente o volume do fornecimento não pode ser absoluta, sob pena de, nos 

termos do artigo 122 do Código Civil, configurar-se tal condição como ilícita, uma vez que sujeitaria o negócio 

ao puro arbítrio de uma das partes. 
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garantir o escoamento dos produtos finais, gerando estabilidade e previsibilidade dos fluxos 

de caixa utilizados para o pagamento da dívida. 

É intuitiva a noção de que, em quase a totalidade dos projetos, os financiadores não 

aceitarão que a SPE “confie ao mercado” a existência de demanda suficiente pelos produtos 

finais gerados a partir da operação do empreendimento. Isto significa que o contrato de 

fornecimento deve, em alguma medida, vincular o adquirente a realizar determinados 

desembolsos, por um longo período de tempo, até mesmo para que se atinja estabilidade e 

previsibilidade pretendidas453. Daí surge, portanto, a denominação, já antes aqui utilizada, 

segundo a qual se designa tais contratos de fornecimento como offtake454. 

É certo que a prática exigiu a formatação de tais contratos offtake em diversas 

modalidades específicas, que encerram diferentes graus de vinculação dos adquirentes ao 

projeto como um todo. A esse respeito, é bastante didática a classificação apresentada por E. 

Salomão Neto, que organiza os contratos de fornecimento, com base na extensão do apoio 

dado, pelo adquirente ao projeto, em três categorias, quais sejam (i) a do suporte comercial 

ordinário; (ii) a do suporte comercial extraordinário; e (iii) a do suporte incondicional455. 

Na modalidade mais tênue de comprometimento, a do suporte comercial ordinário, o 

adquirente, muito embora obrigue-se a pagar, incondicionalmente, pela produção a ele 

entregue ou disponibilizada, não assume obrigações fixas relativas aos custos ou às dívidas do 

empreendimento. Trata-se de modalidade bastante comum, cujas duas principais subespécies 

são a dos contratos (i) take-or-pay; e (ii) take-and-pay. 

Os contratos take-or-pay estipulam que o adquirente deve, obrigatoriamente, aceitar 

a produção a ele disponibilizada, pagando o preço. Ainda que possa, idealmente, recusar a 

entrega dos bens, restará aquele adstrito ao pagamento. Por outro lado, os instrumentos take-

and-pay preveem que o adquirente somente poderá ser compelido ao pagamento da parcela da 

produção que efetivamente receber. Esta última subespécie tem, naturalmente, sua 

aplicabilidade reduzida nos arranjos de project finance, uma vez que, se comparada à 

primeira, não garante da mesma forma, no longo prazo, estabilidade e certeza de escoamento 

da produção e geração de receita456. 

                                                           
453 Esta ideia é assim sintetizada por S. Gatti: “Lenders prefer that there is a single customer for the project’s 

output, so as to concentrate in a single point of responsibility any possible issue which may affect the offtake 

agreement [...]”. No entanto, logo em seguida faz-se a ressalva no sentido de que “this has also a disadvantage: 

risk shall be concentrated in one entity only. This is normally perceived as acceptable if the reliability of such 

entity is deemed sufficient”. Cf. Project finance, cit., p. 316. 
454 A expressão aparece em várias das principais obras a respeito do tema. Veja-se, exemplificativamente, 

YESCOMBE, Edward R. Principles, cit., pp. 106 e ss. e GATTI, Stefano. Project finance, cit., pp. 316 e ss. 
455 Cf. Direito bancário, cit., pp. 361-363. 
456 Cf. YESCOMBE, Edward R. cit., p. 106. 
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Avançando na escala de vinculação, o agrupamento dos contratos de suporte 

comercial extraordinário traz, como nota distintiva, o fato de que, muito embora os 

adquirentes se obriguem ao pagamento do preço exclusivamente pelos produtos ou serviços 

efetivamente fornecidos, inexiste o casamento necessário entre valor da produção e preço, de 

modo que a contraprestação se relacione muito mais com os custos e despesas do 

empreendimento, ainda que haja desvinculação com o custo intrínseco dos bens ou serviços. 

A ideia subjacente é simples. Os projetos nos quais se verifica a celebração de 

contratos nessa modalidade geralmente têm, como objeto, a entrega de um produto ou serviço 

que se verifica extremamente importante ou até mesmo essencial para o adquirente. Tal fato 

configura uma estrutura de incentivos que revela verdadeiro interesse do adquirente na 

disponibilidade da produção, justificando o estabelecimento da contraprestação nos moldes 

acima apresentados. 

Duas são as mais relevantes subespécies dos contratos de suporte comercial 

extraordinário: (i) os contratos de throughput; e (ii) os contratos de tolling.  

Nos primeiros, bastante particulares aos financiamentos de oleodutos, os agentes 

destinados ao transporte de petróleo, na condição de adquirentes, contratam a utilização de 

oleoduto de titularidade da sociedade de propósito específico, obrigando-se ao pagamento de 

parcela dos custos e despesas do projeto. 

Os contratos de tolling têm natureza de verdadeira prestação de serviços e, por meio 

deles, o adquirente, ao mesmo tempo em que fornece as matérias-primas gratuitamente, 

contrata a prestação, pela SPE, dos serviços de processamento das mesmas e entrega de outro 

produto final, mediante o pagamento de um preço que, não raro, compreende as despesas 

operacionais e financeiras do empreendimento457. 

Especificamente com relação ao direito brasileiro, um ponto sensível deve ser 

destacado, já aqui anteriormente mencionado quando apresentados os contratos de operação e 

manutenção. Trata-se, com efeito, da limitação temporal prevista no artigo 598 do Código 

Civil, segundo a qual os contratos de prestação de serviço não podem ser convencionados por 

prazo superior a quatro anos. 

Com relação a essa problemática, é interessante a interpretação conferida por E. 

Salomão Neto para evitar o inconveniente gerado pela norma restritiva em questão. Segundo 

o autor, parece possível compreender que a proteção subjacente ao texto legal é destinada ao 

prestador de serviços – quiçá aquele prestador pessoa física, em posição eventualmente 

                                                           
457 Cf. YESCOMBE, Edward R. Principles, cit., p. 179. 
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desproporcional à sua contraparte –, aduzindo que, portanto, seria possível afastar a incidência 

do texto caso se estipulasse, no contrato, o prazo máximo de quatro anos, com opção de 

renovação por períodos subsequentes, ao exclusivo critério do prestador. Paralelamente, no 

contrato de crédito deverá ser prevista, como hipótese de vencimento antecipado da dívida, a 

não renovação do contrato de fornecimento458. 

Por fim, os contratos de suporte incondicional vão além de mero fornecimento, muito 

embora formalmente se caracterizem como tal, configurando verdadeiro comprometimento de 

suporte financeiro ao empreendimento. Em sua estrutura mais tradicional, denominada hell-

or-high-water e por vezes compreendida como simples modalidade dos contratos take-or-

pay459, o adquirente se obriga a pagar determinado preço, que pode refletir a totalidade ou 

frações das despesas do projeto, ainda que não haja entrega de qualquer produto ou serviço 

pela sociedade de propósito específico. 

Nesses casos, parece-nos ser correta a atribuição de perfeita validade e eficácia ao 

negócio jurídico, uma vez que o artigo 483 do Código Civil, aplicável aos fornecimentos, 

permite a celebração de compra e venda que tenha por objeto coisa futura, preceituando que, 

nesta última hipótese, ficará sem efeito o contrato se a coisa não vier a existir, salvo se a 

intenção das partes era concluir contrato aleatório. 

Ora, é evidente que, nos contratos de suporte incondicional do tipo hell-or-high-

water, a intenção das partes é celebrar contrato aleatório, expediente necessário, inclusive, 

para permitir a adequada realização da função econômica do mesmo, qual seja a de incentivar 

e permitir o desenvolvimento do empreendimento até mesmo nas hipóteses em que o projeto 

nada venha a entregar em termos de produção460. 

Ressalte-se que, na hipótese, a modalidade de contrato aleatório celebrada é aquela 

disciplinada pelo artigo 458 do Código Civil. Em sintonia com o afirmado acima, o 

dispositivo preceitua que, se o contrato for aleatório por dizer respeito a coisas ou fatos 

futuros, cujo risco de não virem a existir um dos contratantes assuma – e, como se viu, o 

adquirente, prestando suporte incondicional, obriga-se ao pagamento do preço ainda que não 

haja qualquer produção entregue – terá o outro direito de receber integralmente o que lhe foi 

prometido, ainda que nada do avençado venha a existir, obviamente que à exceção das 

situações em que sua conduta estiver eivada de dolo ou culpa. 

                                                           
458 Cf. Direito bancário, cit., p. 363. De nosso lado, propomos solução distinta, mais à frente apresentada. 
459 Apontando a natureza hell-or-high-water como modalidade dos contratos take-or-pay, veja-se YESCOMBE, 

Edward R. Principles, cit., p. 106. 
460 De forma semelhante, veja-se SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito bancário, cit., p. 366. 
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Em uma palavra, os contratos offtake são os instrumentos legais por meio dos quais o 

fluxo de caixa do projeto é gerado. Nesta condição, sua importância é absolutamente singular 

no contexto da estruturação, desenvolvimento e gestão de uma operação de project finance461.  

 

3.4.6. Contratos de concessão 

 

Como já se afirmou anteriormente, não é raro que o projeto desenvolvido esteja 

incluído em um programa governamental amplo de privatizações ou concessões de serviços 

públicos, disciplinadas estas últimas, de forma geral, pela Lei nº 8.987/1995 e, na forma de 

parcerias público-privadas, pela Lei nº 11.079/2004462. Esta constatação é suficiente para que 

nos atentemos, portanto, aos contratos de concessão celebrados com o Poder Público. 

De forma preliminar, é preciso destacar que não se pode fazer confusão entre 

concessões comuns, parcerias público-privadas e project finance. A um, porque, enquanto os 

dois primeiros são institutos jurídicos positivados, o terceiro é figura econômico-financeira – 

que, por certo, encontra sua realização mediante a conjugada operacionalização de vários 

institutos jurídicos. A dois, porque, enquanto concessões comuns e parcerias público-privadas 

são meios de consecução de um determinado interesse público, o project finance é, 

exclusivamente, a modalidade de financiamento aplicável a determinado empreendimento. 

Assim, é plenamente possível que haja concessão financiada de modo diverso, bem como que 

haja project finance em âmbito estritamente privado463. 

Em certa síntese, é possível conceituar as concessões de serviços públicos como 

negócios jurídicos de delegação, por meio dos quais o Poder Público atribui, ao particular, o 

dever-poder de exercício de determinadas competências estatais face a terceiros464.  

Sem que se pretenda descer às minúcias do tema, é suficiente, para os propósitos do 

presente trabalho, mencionar coexistirem dois regimes paralelos, quais sejam o da concessão 

comum, disciplinada pela já mencionada Lei nº 8.987/1995, e o das parcerias público-

privadas, organizadas nas subespécies da concessão patrocinada e da concessão 

administrativa, normatizadas pela Lei nº 11.079/2004. Tais regimes guardam diferenças que 

                                                           
461 Cf. GATTI, Stefano. Project finance, cit., p. 317. 
462 Cf. MOREIRA, Egon Bockmann. Concessões de serviços públicos e project finance, Revista Eletrônica de 

Direito Administrativo Econômico, nº 23, 2010, p. 1. Aliás, o autor ressalta que um dos principais e mais 

marcantes desafios que se apresenta recentemente ao direito administrativo brasileiro é o project finance, 

modalidade de financiamento que exige, deste último, a conversação intensa com as leis do mundo das finanças 

e com o direito comercial. 
463 Em sentido semelhante, veja-se ALVIM, Tiago Cripa. Project finance, concessões e PPPs, cit., p. 68. 
464 Cf. JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos, 16ª ed., São Paulo: 

Thomson Reuters, 2014, p. 60. 
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atinem, especialmente, à forma de remuneração do concessionário, chamado, nas PPPs, de 

parceiro privado. 

Esta forma de remuneração impacta, diretamente, no outro espectro dos elementos 

financeiros da concessão, centralizado no elemento financiamento, que a nós interessa 

diretamente465. Isto porque o momento inicial e a forma de recebimento da remuneração pelo 

concessionário afetam as condições de aporte de recursos para a estruturação do 

empreendimento (que, no caso do project finance, materializa-se no contrato de crédito). 

Regra geral, as concessões comuns são remuneradas por meio da exploração do 

serviço ou da obra em prazo determinado, por meio de tarifa466, que, usualmente, tem sua 

cobrança iniciada a partir da efetiva operação do empreendimento. Isto implica que os 

investimentos relativos à construção e desenvolvimento do negócio correm às expensas 

exclusivas do concessionário, que, na condição de sociedade de propósito específico (sem, 

portanto, qualquer fluxo de caixa), irá se deparar com um maior custo da dívida. 

A sistemática da Lei nº 11.079/2004, de forma diferente e após a edição da Lei nº 

12.766/2012, permitiu, inclusive de forma expressa, que haja repasse de recursos, do Poder 

Público para o parceiro privado, já na fase de investimentos do projeto, balizado, é certo, pela 

forma de remuneração verificada nas parcerias público-privadas467. 

Nesta linha, o artigo 6º, §2º, estabelece que o contrato poderá prever o aporte de 

recursos em favor do parceiro privado para a realização de obras e aquisição de bens 

reversíveis, desde que autorizado no edital de licitação, no caso de contratos posteriores a 8 de 

agosto de 2012, ou em lei específica, no caso de contratos anteriores a esta data. Essa 

possibilidade, à evidência, tem o condão de minorar o volume total de recursos captados por 

meio do financiamento estruturado no contrato de crédito. 

Nas concessões de serviços públicos estruturadas por meio de project finance, a SPE 

figurará, no polo prestador do contrato de concessão, como concessionária. E, assumindo a 

                                                           
465 Cf. ALVIM, Tiago Cripa. Project finance, concessões e PPPs, cit., p. 75. 
466 Admitindo-se, como faz o artigo 11 da Lei nº 8.987/1995, a possibilidade de outras fontes provenientes de 

receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com 

vistas a favorecer a modicidade das tarifas, exigida expressamente pelo artigo 6º, §1º, da mesma legislação. 

Além disso, a literatura costuma indicar, como juridicamente possíveis, os subsídios nas concessões comuns. Cf. 

ALVIM, Tiago Cripa. Project finance, concessões e PPPs, cit., p. 79. 
467 Como preceitua o artigo 2º, a parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na 

modalidade patrocinada ou administrativa. O §1º de tal dispositivo define a modalidade patrocinada como a 

concessão de serviços públicos ou de obras públicas que envolva, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, 

contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. O §2º, por sua vez, aponta que a modalidade 

administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a usuária direta ou 

indireta, ainda que envolva a execução de obra ou fornecimento e instalação de bens, pelo que se depreende que 

a remuneração do parceiro privado é realizada majoritariamente pelo parceiro público, apoiada, eventualmente, 

em receitas ancilares, mas não em tarifa. 
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natureza específica desta modalidade de financiamento e o papel chave desempenhado pelo 

projeto per se (refletido em sua bancabilidade), não se erra ao afirmar que há verdadeira 

despersonalização do contrato de concessão, abandonando-se qualquer apego a uma possível 

configuração intuitu personae do mesmo. São, portanto, as qualidades objetivas do projeto 

que autorizam sua implementação; substancialmente, o concessionário não é mais um sujeito, 

mas, antes, um empreendimento468. 

Em nossa opinião, muito embora sejam valiosos os trabalhos que pretendam apontar 

supostas semelhanças e diferenças entre as concessões comuns, as parcerias público-privadas 

e o project finance, há certo equívoco metodológico em tais comparações. Isto porque, como 

já se disse anteriormente, enquanto as duas primeiras configuram-se como institutos jurídicos 

positivados, que se prestam à realização de determinado interesse público – ou seja, são 

modalidades de delegação de serviços e obras públicas – o terceiro caracteriza-se como uma 

operação estruturada, do ponto de vista financeiro, econômico e legal, não sendo, 

propriamente e per se, um instituto jurídico. 

E, nesse sentido, observe-se que a regra geral nas concessões comuns e parcerias 

público-privadas é que a captação de recursos para o desenvolvimento do empreendimento é 

de responsabilidade exclusiva do concessionário (ali, chamado de parceiro privado). Isto 

implica que não há maiores ingerências da Administração Pública no que tange a 

operacionalização financeira do negócio: desde que o serviço delegado esteja à disposição dos 

usuários (ou do próprio Poder Público) e obedeça às exigências legais e contratuais, pouco 

importa a maneira pela qual os recursos foram captados. 

Assim, pensamos que, enquanto as concessões e PPPs são institutos jurídicos fixados 

na legislação posta, que dizem respeito muito mais à etapa de operação do empreendimento, o 

project finance é estrutura particular de financiamento. Obviamente, como já se afirmou, pode 

ser que, para a prestação de determinado serviço público delegado por meio de concessão, a 

organização financeira do projeto se dê com vista exclusiva ao fluxo de caixa a ser gerado por 

ele; isto, contudo, não é uma exigência469. 

                                                           
468 Cf. MOREIRA, Egon Bockmann. Concessões, cit., p. 8. 
469 Registramos, aqui, a síntese conclusiva de T. C. Alvim, para quem concessões, parcerias público-privadas e 

project finance “andam juntos, sendo um empregado para dar concretude aos outros”. Cf. Project finance, 

concessões e PPPs, cit., p. 96. 

Nesta linha, devemos discordar, por exemplo, da opinião de M. R. Ferro, segundo a qual “outro grande ponto de 

convergência funcional existente entre a PPP e o Project Finance é que estes sistemas – ao contrário dos meios 

de privatização estritamente considerada – não transferem ativos para o setor privado, mas realizam, buscando a 

otimização dos desembolsos orçamentários, a gestão de ativos públicos (ou reversíveis ao poder público), através 

dos parceiros privados”. Cf. A relação entre PPPs e Project Finance à luz do cenário e do Direito da 

Infraestrutura no Brasil. In: CARVALHO, André Castro; CASTRO, Leonardo Freitas de Moraes e (coord.). 

Manual de Project finance, cit., p. 128. 
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Por fim, gostaríamos de fazer referência a um ponto bastante abordado na literatura, 

especialmente estrangeira, quando se trata da relação entre a modalidade de financiamento 

aqui abordada e os contratos celebrados, em seu âmbito, junto à Administração Pública. 

Trata-se, com efeito, da definição de tais contratos segundo um critério de atribuição de 

responsabilidades e titularidade dos ativos utilizados na operação do empreendimento. 

Assim é que muito se refere, dentre outras, às estruturas denominadas build, operate, 

transfer (BOT), também conhecidos como design-build-finance-operate (DBFO) e build, 

operate, own (BOO).  

No primeiro modelo, à sociedade de propósito específico é atribuída a 

responsabilidade da construção e operação do negócio, em um período temporal pré-

especificado, transferindo-se, ao final, a titularidade dos ativos e a própria operação ao Poder 

Concedente470. Trata-se, como sugere E. R. Yescombe, de solução aplicável àqueles casos em 

que a natureza essencialmente pública do projeto não permite sua titularidade e operação 

definitivas por entidade do setor privado471. 

Já no segundo modelo, aplicável majoritariamente (e, no caso da legislação 

brasileira, parece-nos que exclusivamente, como discutiremos a seguir) aos projetos privados, 

a propriedade dos bens utilizados e a responsabilidade pela operação do empreendimento 

permanecem com a SPE indefinidamente, observando-se, evidentemente, as disposições 

contratuais atinentes ao prazo de vigência do negócio. 

Em nossa opinião, a classificação acima apresentada, se aplicada ao contexto do 

project finance voltado às concessões comuns e parcerias público-privadas organizadas 

conforme a legislação brasileira, perde fôlego. Isto se dá, basicamente, por duas razões. 

                                                                                                                                                                                     
Ora, pelo já exposto, parece-nos que as parcerias público-privadas e o project finance sequer podem ser 

alinhados, lado a lado, como sistemas, em relação de pertinência. Na melhor das hipóteses, se são sistemas, são 

sistemas que se operacionalizam de modos distintos e com vistas a interesses distintos, uma vez que o último é, 

apenas, uma modalidade de financiamento estruturado com vistas ao empreendimento. Nada, absolutamente 

nada, permite a afirmação de que tal modalidade busca a otimização de desembolsos orçamentários 

(especialmente se assumida a locução no sentido que lhe é atribuído em direito financeiro) em todo e qualquer 

caso, especialmente considerando-se sua possível aplicação para o desenvolvimento de projetos exclusivamente 

privados. Posteriormente, na p. 131 da obra citada, tal autor, de forma mais precisa, situa as figuras em plano 

distinto, como nos afigura correto. 
470 Cf. VINTER, Graham D. Project finance, cit., p. 37. Na literatura nacional, o modelo BOT aparece como um 

sistema, por meio do qual “infra-estruturas destinadas a uma coletividade local são financiadas por empresas do 

setor privado, que se encarrega de realizar as obras necessárias para a prestação do serviço que irão explorar. 

Esta exploração se dá durante um tempo, suficiente para a recuperação do investimento realizado. Ao final deste 

prazo, o operador transfere a propriedade desses equipamentos à Administração Pública”. Cf. MORAES, Luiza 

Rangel de. Considerações sobre BOT – Project finance e suas aplicações em concessões de serviços públicos, 

Revista de Direito Administrativo, v. 212, 1998, p. 138. 
471 Cf. Principles, cit., p. 105 e MORAES, Luiza Rangel de. Considerações, cit., p. 139. 
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A primeira, de ordem genérica, diz respeito ao fato de que, no project finance, parece 

ser de pequena relevância o fato de a titularidade do projeto (e de seus ativos) ser transferida, 

ao final, para o Poder Público ou permanecer com a SPE.  

O real valor de um empreendimento financiado por esta modalidade não se 

consubstancia, como já se afirmou anteriormente, na propriedade dos bens dedicados à 

operação, mas, antes, centra-se na titularidade dos direitos referentes ao fluxo de caixa gerado 

pelo negócio. Obviamente, qualquer valor residual, decorrente, por exemplo, da propriedade 

de ativos não revertidos, é levada em conta pelos financiadores – no entanto, tais valores 

desempenham, no mais das vezes, papel marginal472. 

A segunda, específica, é derivada da própria sistemática das concessões comuns, 

normatizadas pela Lei nº 8.987/1995 e das parcerias público-privadas, disciplinadas, por sua 

vez, pela Lei nº 11.079/2004. É que o regramento das concessões lato sensu no Brasil prevê a 

delegação dos serviços públicos sempre por prazo determinado e, findo tal período, verifica-

se a reversão473 dos ativos e a restituição da operação do empreendimento ao Poder Público. 

Assim é que, segundo o artigo 35, I, da Lei nº 8.987/1995 a concessão será extinta 

pelo advento do termo contratual, enquanto os §§1º e 2º afirmam, de forma categórica, que, 

(i) uma vez extinta a concessão, retornam ao Poder Concedente todos os bens reversíveis, 

direitos e privilégios transferidos ao concessionário; e (ii) haverá a imediata assunção do 

serviço pelo Poder Concedente, procedendo-se os levantamentos, avaliações e liquidações 

necessários, tudo nos termos do edital de licitação, em decorrência da exigência alinhavada 

pelo artigo 18, incisos X e XI, do mesmo diploma. Por fim, o §3º autoriza a ocupação das 

instalações e utilização dos bens reversíveis pela Administração Pública. 

Ora, se é certo que o edital deverá especificar quais bens são reversíveis, parece-nos 

igualmente claro que, em virtude do exposto acima, apoiando-se a concessão em uma 

estrutura de financiamento por project finance, o modelo será, naturalmente, o de build, 

operate, transfer (BOT), ainda que alguns bens permaneçam sob titularidade da sociedade de 

propósito específico. 

 

3.4.7. Contratos de seguro 

 

                                                           
472 Cf. YESCOMBE, Edward R. Principles, cit., p. 105. 
473 A reversão é definida por H. Lopes Meirelles como sendo “o retorno do serviço ao concedente ao término do 

prazo contratual da concessão”, abrangendo “os bens, de qualquer natureza, vinculados à prestação do serviço”, 

de modo que os demais, “não utilizados no objeto da concessão, constituem patrimônio privado do 

concessionário, que deles pode dispor livremente e, ao final do contrato, não está obrigado a entregá-los, sem 

pagamento, ao concedente”. Cf. Direito administrativo brasileiro, 24ª ed., São Paulo: Malheiros, 1999, p. 352. 
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Após examinarmos os contratos referentes ao financiamento e aqueles relativos ao 

projeto em sentido estrito, será importante dedicar algumas linhas aos instrumentos cuja 

função econômica basilar é o reforço da posição dos financiadores. Neste conjunto, como já 

exposto anteriormente, encontram-se os contratos de seguro e os contratos de garantia. 

De antemão, é preciso ressaltar que, em virtude do proteiformismo dos projetos 

financiados por project finance (que, de outra sorte, reflete a complexidade da atividade 

econômica de modo geral) e do consequente espectro de riscos que podem a eles se associar, é 

virtualmente impossível listar, de forma exaustiva, todas as hipóteses que podem ser objeto de 

contratos de seguro474. 

Isto não impede que se estabeleça um raciocínio geral, segundo o qual os riscos que 

não houverem (ou puderem) ser alocados entre os variados participantes do financiamento, 

por meio dos outros contratos, serão objeto do programa de seguros475. No entanto, é certo 

que até mesmos aqueles riscos que houverem sido atribuídos a determinadas partes poderão, 

havendo interesse destas, ser transferidos a uma entidade seguradora. 

A literatura sugere que os seguros desempenham papel insigne no sistema contratual 

do project finance476. Paradoxalmente, é igualmente notado que, a despeito desta importância 

nuclear, raramente os contratos securitários recebem a atenção que realmente merecem477, 

situação esta que pode levar até mesmo ao insucesso do empreendimento, em virtude da 

ocorrência de prejuízos elevados pelos quais a responsabilidade não tenha sido 

adequadamente distribuída. 

Neste plano, os interesses dos credores são dúplices. De um lado, é necessário que (i) 

eles estejam satisfeitos com o escopo do programa de seguros proposto – isto é, com os riscos 

segurados, as hipóteses de exclusão de responsabilidade, os valores cobertos e as franquias 

estabelecidas – e, de outro, que (ii) suas pretensões e direitos estejam adequadamente 

protegidas nos instrumentos contratuais. 

Para satisfazer tais interesses, é de praxe a negociação de determinadas cláusulas.  

Assim, por exemplo, usualmente os financiadores exigem participar da apólice, por 

meio do banco agente, como um “segurado adicional”, entidade que, além da sociedade de 

                                                           
474 Para um estudo bastante completo a respeito da contratação de seguros em programas de project finance, 

veja-se GATTI, Stefano. Project finance, cit., pp. 103-115. 
475 Cf. HOFFMAN, Scott L. The law and business, cit., p. 392. Na prática, a racionalidade da transferência de 

riscos por meio dos contratos de seguro é relativamente mais complexa. Como aduz S. Gatti, “insurance 

coverage will be used only if it is the most cost-effective way to achieve the risk mitigation requested”. Como se 

pode inferir, determinar que tal medida seja a mais efetiva do ponto de vista custo e benefício demanda uma 

análise extremamente sofisticada. Cf. Project finance, cit., p. 105. 
476 Veja-se, por tudo, YESCOMBE, Edward R. Principles, cit., p. 182. 
477 Cf. VINTER, Graham D. Project finance, cit., p. 173. 



188 

 

propósito específico, recebe certos benefícios contratuais iguais ou semelhantes ao do 

segurado (no caso, a SPE), sem que, em contrapartida, tenha de arcar com o pagamento do 

prêmio478. A principal consequência desta situação é que o banco agente passa a ser 

considerado como um segurado distinto da SPE, o que traz reflexos importantes, por exemplo, 

com relação às hipóteses de exclusão de responsabilidade cuja causa possa ser atribuída à 

project company. 

Para efetivar o controle sobre os fluxos de caixa da sociedade de propósito específico 

e a correta consolidação da estrutura de pagamentos delineada no contrato de crédito, os 

credores geralmente exigem que lhes seja atribuída a condição de beneficiários de qualquer 

indenização paga no âmbito dos contratos de seguro, obviamente excetuando-se aqueles feitos 

a terceiros prejudicados. De forma menos severa, os documentos podem estabelecer uma 

pequena quantia que opera como limite mínimo de pagamento para a SPE (fazendo frente, 

portanto, a demandas de menor relevância). Superado esse limite, o excedente deverá ser 

destinado integralmente ao banco agente, representando o sindicato de financiadores479. 

Uma última disposição sobre a qual devemos atentar é a chamada cláusula de non-

vitiation. Essa estipulação tem por objetivo principal garantir a separabilidade das pretensões 

da SPE e dos financiadores, asseverando que, caso haja a exclusão de responsabilidade da 

seguradora em virtude da inexatidão ou omissão nas informações prestadas pela project 

company, ainda assim os credores tenham o direito de ser indenizados. Pela própria natureza 

da cláusula, não é difícil perceber que sua negociação é extremamente tortuosa e, por vezes, 

custosa, haja vista impor, sobre a seguradora, ônus adicional bastante relevante. 

Sua aplicabilidade, no direito brasileiro, é, de fato, real. Isto porque, nos termos do 

artigo 765 do Código Civil, o segurado e o segurador são obrigados a guardar, na conclusão e 

na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como 

das circunstâncias e declarações a ele concernentes.  

Mais especificamente, o artigo 766 daquele diploma prescreve que, se o segurado, 

por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que 

possam influir na aceitação da proposta ou na importância do prêmio, perderá aquele o direito 

à garantia, além de ficar obrigado ao pagamento do prêmio vencido. 

A racionalidade subjacente a esta previsão contratual relaciona-se com a extrema 

dificuldade de monitoramento, pelos credores, das declarações prestadas pela SPE à 

seguradora no momento da conclusão do contrato e da verdadeira impraticabilidade de tal 

                                                           
478 Cf. HOFFMAN, Scott L. The law and business, cit., p. 393. 
479 Cf. YESCOMBE, Edward R. Principles, cit., p. 187. 
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expediente durante a execução do mesmo. Assim, é inaceitável, do ponto de vista dos 

financiadores, sujeitar-se à possibilidade de não serem indenizados em virtude de conduta 

imputável exclusivamente à sociedade de propósito específico480. 

Dito isto, para os propósitos deste estudo basta pontuar existirem contratos de seguro 

aplicáveis aos riscos associados, basicamente, às fases de (i) construção e desenvolvimento; e 

(ii) operação. A razão para tanto é que, na linha do já exposto, em cada um desses momentos 

o negócio se vê afrontado por riscos distintos. 

Nesta primeira etapa, os principais riscos seguráveis são aqueles relativos aos danos 

físicos às instalações e, em geral, aos ativos do empreendimento, bem como ao atraso no 

início das operações (delay in start-up ou DSU), cuja indenização (i) compensa a sociedade 

de propósito específico pela perda de receita ou custos adicionais; e (ii) faz frente a possíveis 

responsabilizações da SPE, articuladas nos contratos do projeto stricto sensu, ambas 

resultantes do atraso no início das operações. 

De forma semelhante, na etapa de operações, busca-se “blindar” a estrutura do 

projeto contra prejuízos físicos e contra a perda de fluxo de caixa atribuída à interrupção das 

atividades (business interruption ou BI)481. 

 

3.4.8. Contratos de garantia 

 

O último grupo de instrumentos jurídicos normalmente celebrados em esquemas de 

project finance e que serão objeto de análise é o dos contratos de garantia, aqui divisados, 

como se verá adiante, em instrumentos de (i) suporte creditício; e (ii) garantias tradicionais. 

Antes de adentrar as especificidades do tema, é, mais uma vez, importante 

compreender a incumbência desempenhada por tais instrumentos no contexto estudado, 

porque essencialmente diferente do papel usualmente exercido pelas garantias em outras 

situações negociais. 

Se, como afirmado anteriormente, o contrato de crédito situa-se em posição central 

no sistema de contratos – coligados, temos afirmado – do project finance, controlando, de 

                                                           
480 Tão importante é a non-vitiation clause para, no limite, garantir a própria bankability do projeto que G. D. 

Vinter dedica praticamente seis páginas de seu trabalho somente ao seu exame. Cf. Project finance, cit., pp. 174-

179. 
481 Para um exame mais detido a respeito das hipóteses de cobertura em contratos de seguro celebrados em 

programas de project finance, veja-se HOFFMAN, Scott L. The law and business, cit., pp. 395 e ss. e 

YESCOMBE, Edward R. Principles, cit., pp. 184-186. 
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fato, toda a operação, o pacote de garantias efetiva a proteção deste sistema, sendo ativado 

sempre que o projeto ou o financiamento não funcionem de forma correta482. 

Nesta linha, como a SPE congloba e, ao mesmo tempo, substancialmente confunde-

se com o próprio empreendimento, o pacote de garantias deve compreender a sociedade, 

representada, obviamente, pelos direitos às frações de seu capital social e, a princípio, todos 

os bens e direitos por aquela titularizados. 

Daí já se é possível deduzir algumas diferenças com relação ao papel 

tradicionalmente praticado pelas garantias em outros contextos. Em um financiamento 

corporativo tradicional, por exemplo, as garantias são organizadas e exigidas diretamente em 

consequência da reputação creditícia do devedor, a cujas obrigações têm aquelas o mister de 

oferecer suporte em caso de inadimplemento. Assim, logicamente sua extensão monetária 

deve ser, no mínimo, equivalente ao valor da dívida. 

Em um project finance, contudo, a sociedade de propósito específico raríssimamente 

será proprietária de ativos que tenham valor próximo ao valor total da dívida. Aliás, no 

momento da celebração do contrato de crédito, é bastante provável que a SPE sequer seja 

proprietária de qualquer bem, porquanto a construção e aquisição dos ativos é usualmente 

realizada a partir dos desembolsos sucessivos. 

Mas é de se notar que, mesmo após a integral construção das instalações e durante a 

operação do empreendimento, é incomum que a sociedade titular do projeto disponha de 

ativos de valor total equivalente ao do capital de terceiros aportado. Na verdade, esse fato é 

completamente aceitável e da própria essência do project finance que, como visto, assenta-se 

nas expectativas de geração de fluxos de caixa futuros pelo negócio. Nesses termos, exigir um 

pacote de garantias que satisfaça, per se, a exposição total dos financiadores é materialmente 

desnaturar esta modalidade de financiamento483. 

Conclusão disso é que a função do pacote de garantias, aqui, é muito mais defensiva 

do que ofensiva484. Defensiva porque, muito embora os ativos oferecidos em garantia possam 

(e, no caso do direito brasileiro, como já explorado neste texto, devam) ser convertidos em 

dinheiro, utilizado para o pagamento da dívida (função ofensiva das garantias), não é esta sua 

finalidade-chave. 

                                                           
482 A analogia é de S. Gatti, em Project finance, cit., p. 298. 
483 Ibidem, p. 299. 
484 Cf. HOFFMAN, Scott L. The law and business, cit., p. 569 e MURATORI, Filippo. Riflessioni su taluni 

aspetti giuridici significativi del project finance. In: Responsabilità, comunicazione, impresa, v. 3-4, Milano: 

Giuffrè, 1996, p. 525. 
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Ao contrário, a principal vantagem do pacote é a possibilidade de transferência da 

titularidade “global” do empreendimento, permitindo sua operação por terceiro interessado, 

porquanto esta seja, em síntese, a única real alternativa dos financiadores para que o capital 

aportado seja integralmente reembolsado e remunerado. Somente após esgotadas todas as 

tentativas neste sentido é que o projeto será sepultado e os ativos liquidados 

individualmente485. 

Feitas estas considerações inaugurais, é necessário retomar a ideia de que, 

especialmente no Brasil, os projetos tendem a ser financiados na modalidade limited recourse, 

indicando haver certo comprometimento dos ativos dos patrocinadores para os fins de 

captação de recursos, seja porque os credores não dispõem do montante total do capital 

necessário, porque a participação dos primeiros é essencial para reduzir o custo da dívida ou 

porque estes, confiantes no potencial do empreendimento, pretendem lucrar, por meio de sua 

participação. 

É hora de dizer que tal comprometimento pode, além de consubstanciar-se no 

oferecimento de garantias tradicionais, materializar-se por meio de promessas de 

compensação aos credores, no intuito de convencê-los a assumir riscos que de outra sorte não 

estariam dispostos. A tais promessas, chamamos de suporte creditício. 

Como elucida E. Salomão Neto, é comum que as promessas realizadas pelos 

patrocinadores assumam a forma de um compromisso, por meio do qual obrigam-se a, 

ocorrido evento relativo a determinado risco pelo qual os credores não desejam se 

responsabilizar, indenizar quaisquer prejuízos sofridos por estes em decorrência do não 

pagamento de parcelas de principal ou juros originado do evento de risco, diretamente ou 

indiretamente, neste último caso transferindo à sociedade de propósito específico os recursos 

exigidos para tanto486. 

                                                           
485 Veja-se, a este propósito, a elucidativa explicação de S. Gatti: “Keeping the project operational must be the 

aim of any action taken by the lenders in case of project company default. Security interests are the primary 

instrument for doing so […] Only after every possibility for re-establishing an acceptable profit level for the 

project has been exhausted, will security interests be used the way they are traditionally intended”. Cf. Project 

finance, cit., p. 300. Na literatura italiana, a mesma opinião é sustentada por RABITTI, Gian Luca. Project 

finance e collegamento, cit., p. 232. No Brasil, é vizinha a opinião de E. Salomão Neto, em Direito bancário, 

cit., p. 374. Em outro trabalho do autor, a ideia assim aparece: “Assim, uma importante característica, não 

jurídica, separa as garantias tradicionais daquelas outorgadas em operações de project finance: a intenção do 

credor. Enquanto como regra a intenção do credor ao obter garantias é poder executá-las para quitação de sua 

dívida, essa intenção e secundária no project finance. Isso porque tipicamente os ativos da sociedade do projeto 

valem menos se vendidos separadamente do que a dívida incorrida para os adquirir. A principal esperança para o 

credor de pagamento integral do débito reside na continuação do empreendimento, com geração de recursos”. 

Cf. Direito dos financiadores à concessão nas operações de Project Finance. In: KUYVEN, Luiz Fernando 

Martins. Temas essenciais de direito empresarial: estudos em homenagem a Modesto Carvalhosa, São Paulo: 

Saraiva, 2012, p. 299. 
486 Cf. Direito bancário, cit., p. 372. 
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A natureza jurídica desta promessa indenizatória é de declaração unilateral de 

vontade, atípica, mas certamente geradora de direitos e obrigações, uma vez que não há 

qualquer taxatividade na legislação nacional tratante de tais institutos. Assim, com 

fundamento na própria autonomia privada, é plenamente lícita sua formulação. 

Sua vantagem sobre, por exemplo, a fiança, é que constitui ela obrigação autônoma, 

ao contrário desta última que, como se sabe, é obrigação acessória e, nesta condição e nos 

termos do artigo 184 do Código Civil, segue o destino da obrigação principal. Portanto, as 

promessas unilaterais de pagamento não sofrem perda de eficácia em decorrência de eventual 

nulidade ou anulabilidade da dívida principal consubstanciada no financiamento487. 

Adentrando o tema das garantias tradicionais, importa prenotar que a prática sugere a 

caracterização, na medida do possível, da perfeita formalização de todo o pacote de garantias 

como condição precedente para o desembolso inicial realizado no âmbito do contrato de 

crédito. A razão subjacente é bastante simples, indicando no sentido de que todos os detalhes 

concernentes às garantias devem ser finalizados em momento anterior ao aporte de qualquer 

capital assegurado por tais garantias, incluindo-se, aí, as formalidades legalmente exigidas 

para sua outorga válida, permitindo, então, sua excussão488. 

Uma outra observação que deve ser mais uma vez reforçada consiste na vedação 

legal, insculpida, em síntese, nos artigos 1.365 e 1.428 do Código Civil, referentes à 

impossibilidade de assunção de titularidade de ativos garantidos por penhor e pela 

propriedade fiduciária, respectivamente (“pacto comissório”). Em ambos os casos, a 

consequência é que o credor, excutindo a garantia, deverá, obrigatoriamente, proceder à venda 

do bem489. 

Nosso foco aqui serão, sem qualquer pretensão exaustiva, as garantias reais, isto é, 

aquelas que, recaindo sobre bens móveis, imóveis ou direitos, reais ou obrigacionais, lhes 

vinculam ao pagamento de determinada obrigação, conferindo ao credor direitos em caso de 

inadimplemento. Isto porque a principal modalidade de garantia pessoal – situação em que um 

                                                           
487 Cf. SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito bancário, cit., pp. 372-373. A anotação deve ser compreendida com 

certa temperança. Ao tratarmos dos contratos coligados, dissemos ser plenamente possível a afetação da 

obrigação principal em decorrência de vícios atinentes à obrigação acessória, desde que reste impossibilitada a 

realização da operação econômica subjacente. Como verdadeira coligação contratual, é virtualmente possível ser 

esta a situação de determinada estrutura de project finance. Ao assunto retornaremos adiante, ao adentrar a 

caracterização de tais financiamentos como coligação. 
488 Cf. GATTI, Stefano. Project finance, cit., p. 301. 
489 Em outros ordenamentos, é facultado ao credor assumir, por si, a titularidade dos ativos dados em garantia, 

procedimento denominado de foreclosure. Esta faculdade é importante, especialmente porque facilita que os 

financiadores deem adequado prosseguimento ao desenvolvimento do projeto, notadamente em mercados nos 

quais a oferta de potenciais adquirentes do negócio é limitada. A respeito da importância do foreclosure nos 

arranjos de project finance, veja-se HOFFMAN, Scott L. The law and business, cit., p. 579. 
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terceiro, que não o devedor, responde, perante ao credor, pelo pagamento – já foi acima 

tratada, quando discutimos as promessas unilaterais de pagamento assumidas pelos 

patrocinadores. 

Sem que se adentre nas particularidades de cada uma, em resumo, as principais 

garantias reais estipuladas em programas de project finance e formalizadas, cada uma em 

instrumento próprio, são490:  

 

(i) o penhor e a alienação fiduciária ou cessão fiduciária de ações ou quotas, 

respectivamente, da sociedade de propósito específico, nos termos dos artigos 1.451 a 

1.460 do Código Civil, artigos 39 e 40 da Lei nº 6.404/1976, artigo 66-B da Lei nº 

4.728/1965 e do Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação que lhes foi conferida pela 

Lei nº 10.931/2004;  

(ii) penhor ou cessão fiduciária de direitos creditórios da sociedade de propósito 

específico contra os adquirentes de seus produtos ou serviços (offtakers), nos termos 

dos artigos 1.451 a 1.460 do Código Civil e artigo 66-B da Lei nº 4.728/1965; 

(iii) penhor ou cessão fiduciária de contas bancárias, abastecidas com os recursos 

decorrentes da operação do projeto ou do próprio financiamento, respeitada a estrutura 

de contas estabelecida no contrato de crédito, sobre a qual já se discorreu, tudo nos 

termos dos artigos 1.451 a 1.460 do Código Civil e artigo 66-B da Lei nº 4.728/1965, 

caso mantidas no Brasil, ou de acordo com a legislação estrangeira – geralmente a 

estadunidense ou inglesa –, caso offshore; e 

(iv) a hipoteca ou alienação fiduciária do imóvel de propriedade da sociedade de propósito 

específico onde o empreendimento é desenvolvido, nos termos dos artigos 1.473 a 

1.505 do Código Civil, artigo 66-B da Lei nº 4.728/1965 e do Decreto-Lei nº 

911/1969, com a redação que lhes foi conferida pela Lei nº 10.931/2004 e artigo 22 e 

seguintes da Lei nº 9.514/1997. 

 

Como projeto e project company materialmente se confundem, o penhor, a alienação 

fiduciária e a cessão fiduciária de ações ou quotas da SPE exercem o importante papel de 

permitir aos financiadores, em situações de crise que possam comprometer a viabilidade do 

negócio, transferir sua titularidade para terceiros que se revelem habilitados a operar o 

                                                           
490 Cf. ENEI, José Virgílio Lopes. Financiamento de projetos, cit., pp. 343-382, SALOMÃO NETO, Eduardo. 

Direito bancário, cit., pp. 376-377. Igualmente, aparecem em BONOMI, Claudio A.; MALVESSI, Oscar. 

Project finance, cit., p. 66 e em MOURÃO, Mario. Financiamentos estruturados, São Paulo: Almedina, 2016, 

pp. 99-100. 
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empreendimento de forma a manter sua bankability projetada. Por isto é que S. Gatti afirma 

que, essencialmente, titularizar direitos de garantia sobre o capital próprio da sociedade de 

propósito específico é titularizar direitos de garantia sobre o projeto como um todo491. 

Se, como já esmiuçado, os fluxos de caixa a serem gerados pelo empreendimento 

ocupam posição central em qualquer programa de project finance, possibilitando à sociedade 

de propósito específico o repagamento da dívida, a constituição de garantias sobre tais 

receitas futuras – notadamente o penhor e a cessão fiduciária de direitos creditórios – é o 

instrumento natural pelo qual os credores mais se aproximam de escudá-las. 

Assim, dentre tais direitos de crédito titularizados pela SPE contra terceiros, incluem-

se, tipicamente, recebíveis, presentes ou futuros, decorrentes da celebração de contratos de 

fornecimento da produção ou serviços gerados pelo empreendimento, bem como eventuais 

compensações e indenizações devidas no âmbito de tais contratos ou dos variados seguros 

estipulados ao longo da agenda de financiamento. 

De forma complementar, até mesmo para operacionalizar a garantia constituída sobre 

os fluxos de caixa, é bastante usual que os financiadores exijam sejam empenhadas ou cedidas 

fiduciariamente em garantia as contas bancárias de titularidade da sociedade de propósito 

específico, cuja estrutura é arquitetada no contrato de crédito e nas quais ocorre o recebimento 

de todos os valores devidos à SPE492. 

Por fim, outra garantia bastante tradicional é a constituição de hipoteca ou alienação 

fiduciária em garantia sobre os bens imóveis utilizados para a operação do empreendimento. 

Aqui, uma eventual problemática se apresenta: se, no project finance, de um lado, as garantias 

são perfectibilizadas em momento anterior ao primeiro desembolso e, de outro, a construção 

das instalações usualmente ocorre com recursos decorrentes do financiamento, na melhor das 

                                                           
491 Cf. Project finance, cit., p. 301. E, nesta linha, S. L. Hoffman ressalta a importância de tal garantia, afirmando 

que este controle administrativo “provides the project lender with the immediate ability to make decisions about 

a project at a time when the project sponsor may not be entirely cooperative”. Cf. The law and business, cit., p. 

575. No Brasil, essa garantia parece não funcionar da mesma maneira, ante à já comentada vedação ao pacto 

comissório. No contexto das concessões lato sensu a situação é diversa, como se verá adiante. 
492 É esclarecedora a explicação de S. Gatti a respeito da necessidade de constituição de garantia sobre as contas 

bancárias da project company: “The need to create security on the project company’s bank accounts can be 

explained in two ways. The first is simply the fundamental requirement that all assets of the project company 

must be subject to security […] The second, mentioned previously, involves following a logical line that from 

receivables from third parties (subject to pledge or assignment by way of security) leads to a pledge on cash from 

the moment the project company collects a payment and turns a credit into cash, in the form of funds sitting in a 

bank account. This way the pledges on the project company’s receivables (in particular, credits from offtake 

agreements) and the pledge on bank accounts taken together represent security on the overall cash flow of the 

project”. Cf. Project finance, cit., p. 303. Para funcionalizar a garantia, usualmente há o envolvimento da 

instituição financeira custodiante dos recursos no contrato ou celebração, com esta, de contrato apartado, para 

disciplinar as condições de transferência dos fundos de uma conta para outra, as hipóteses de investimento 

permitidas e as obrigações de prestação de informações, aproximando-se este modelo do trustee estadunidense. 

Cf. BONOMI, Claudio A.; MALVESSI, Oscar. Project finance, cit., p. 67. 
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hipóteses existirá, naquele primeiro momento, somente o imóvel, mas não as edificações. 

Como, então, oferecer em garantia imóveis futuros? 

Em decorrência da ausência de previsão normativa expressa neste sentido, o 

inconveniente se agrava. Isto tendo em vista, especialmente, a natureza numerus clausus das 

garantias reais no direito brasileiro, disciplinadas rigidamente em um modelo de tipicidade 

legal. Assim, são garantias reais aquelas – e somente aquelas – pensadas pelo legislador e 

catalogadas expressamente na legislação493. 

No caso da alienação fiduciária, a redação do antigo artigo 66, §2º, da Lei nº 

4.728/1965, estabelecia que se, na data da celebração do instrumento de alienação fiduciária, 

o devedor ainda não fosse proprietário da coisa objeto cedida em garantia, o domínio 

fiduciário seria transferido ao credor no momento da aquisição da propriedade pelo devedor, 

independentemente de qualquer formalidade posterior. No entanto, tal dispositivo foi 

revogado pela Lei nº 10.931/2004, sem que outro análogo tenha sido introduzido, até então, 

em nosso ordenamento. 

Tendo-se em vista este cenário adverso, a saída encontrada pelos agentes econômicos 

atuantes no mercado nacional de project finance foi, em um primeiro momento, estabelecer 

contratualmente, para a sociedade de propósito específico, certa obrigação de fazer, 

consistente em, tão logo obtenha a propriedade dos bens, proceder à formalização da garantia, 

sob pena de inadimplemento e consequente vencimento antecipado da dívida. 

A solução parece aceitável e sua racionalidade diz respeito ao fato de que a 

constituição de garantia real sobre bens ainda inexistentes ou que não sejam de propriedade 

do devedor, além de desrespeitar a tipicidade dos ônus reais vigente em nosso sistema 

jurídico, fere a regra de que somente o proprietário do bem pode oferecê-lo em garantia494. 

Pois bem, é preciso considerar que as anotações acima feitas necessitam ser, de certa 

forma, temperadas em um contexto de project finance aplicado a delegações de serviços 

                                                           
493 Nos países de tradição jurídica anglo-saxã, a realidade é distinta, notadamente porque o sistema da common 

law é substancialmente mais flexível com relação às garantias que, de forma reconhecida, evoluíram conforme as 

necessidades econômicas. Assim, é prática assentada o estabelecimento das floating liens, que permitem “a 

project finance lender to take a security interest in all of the project company’s assets then-existing or there-after 

acquired, without the need for new documentation whenever an asset is sold or acquired”. Cf. HOFFMAN, Scott 

L. The law and business, cit., p. 577. 

Como ressalta J. Dewar, nos ordenamentos jurídicos de tradição romano-germânica, de modo geral, “no specific 

global security over assets can be perfected since the concept of the floating charge does not exist […]. 

Therefore, the assets (taken as a whole) of a project company cannot be charged by way of security. Specific 

security interest instruments must be implemented for each type of asset, which requires the implementation of 

numerous security arrangements depending on the nature of the assets of the project company”. Cf. International 

project finance: law and practice, Oxford: Oxford University Press, 2011, p. 354. 
494 A respeito do tema, veja-se TIMM, Luciano Benetti; D’AVILA, Anderson Jardim. Alienação fiduciária em 

garantia no project finance no Brasil, Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, v. 51, 2011, p. 12. 
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públicos, haja vista a imperatividade da legislação que disciplina as concessões comuns e as 

parcerias público-privadas, cujas disposições não podem ser afastadas pelas partes. 

Inicialmente, ainda que possam ser empenhadas, alienadas ou cedidas 

fiduciariamente as ações ou quotas representativas do capital social da sociedade de propósito 

específico, note-se que o artigo 27 da Lei nº 8.987/1995 prescreve que a transferência de 

concessão ou do controle societário do concessionário, sem prévia anuência do Poder Público, 

implica na caducidade, que é modalidade de extinção, da concessão. Assim, eventualmente 

excutida a garantia, é mandatório que haja a anuência do Poder Concedente para que seja 

licitamente transferida a concessão ou o controle da SPE, sob pena, inclusive, de desnaturar a 

bankability do projeto em decorrência da caducidade da concessão. 

Além disso, muito embora uma das garantias supradiscutidas consista no penhor ou 

cessão fiduciária de direitos, há que se reconhecer a impossibilidade ser oferecida em garantia 

a própria posição jurídica do concessionário, centrada especialmente no direito de prestar o 

serviço público mediante remuneração.  

Nesta linha, E. Salomão Neto afirma – com acerto – que tal posição não se configura 

apenas em direitos, mas, igual e indissociavelmente, em obrigações, elementos estes que, no 

caso das concessões, são inseparáveis, porquanto uns existam necessariamente em função dos 

outros495. Assim, como verdadeiro complexo organizado de poderes e deveres, direcionados à 

satisfação do interesse público, resta juridicamente impossível decompor direitos e deveres do 

concessionário, de modo a ser infactível a constituição de garantia somente sobre aqueles. 

E isto nada tem de conflitante com a previsão dos artigos 28 e 28-A da Lei nº 

8.987/1995, que autorizam, respectivamente, o concessionário a (i) oferecer em garantia os 

direitos emergentes da concessão, até o limite que não comprometa a operacionalização e a 

continuidade do serviço público; e (ii) para garantir contratos de mútuo de longo prazo – isto 

é, com prazo médio de vencimento superior a cinco anos – destinados a investimentos 

relacionados ao contrato de concessão, ceder ao mutuante, em caráter fiduciário, parcela de 

seus créditos operacionais futuros. 

Ora, direitos emergentes da concessão e créditos operacionais futuros não podem ser 

confundidos com a posição de concessionário per se, porquanto esta seja geradora de 

situações jurídicas que em muito extrapolam estes dois elementos. Seria mesmo impossível, 

como visto, conferir em garantia somente os direitos que caracterizam tal posição. Portanto, 

as regras devem ser interpretadas de modo restritivo, de modo a facultar ao concessionário 

                                                           
495 Cf. Direito bancário, cit., p. 377. 
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somente a constituição de ônus real sobre os direitos de crédito que titulariza em virtude da 

operação do empreendimento. 

Nesta senda, é importante adotar outro cuidado interpretativo com relação ao artigo 

28 recém citado. Afinal, além de precisar quais são os direitos emergentes da concessão – 

expediente ao qual nos dedicamos no parágrafo anterior –, é preciso delimitar qual seria tal 

limite de comprometimento da operacionalização e continuidade do serviço público. 

Sistematizando o problema, parece-nos que a melhor compreensão indica no sentido 

de que o concessionário poderá ceder em garantia, como direitos emergentes da concessão, os 

créditos referentes à operação do empreendimento, originários que sejam da venda de 

produção ou prestação de serviço, tipicamente instrumentalizados nas tarifas pagas pelos 

usuários e eventuais direitos indenizatórios contra o Poder Público, na parte em que não sejam 

necessários para cobrir os custos do projeto, sob pena de comprometer a operacionalização e 

continuidade do serviço público, ferindo a própria sistemática da Lei nº 8.987/1995496. 

Em tom de fechamento, não se pode deixar de resgatar, mais uma vez, a ideia de que, 

como corolário de todas as particularidades inerentes ao modelo de financiamento aqui 

discutido, em contextos de dificuldade financeira enfrentada pela sociedade de propósito 

específico, os credores em um project finance usualmente se veem em posição mais sensível 

do que em outros cenários, como, por exemplo, nos financiamentos tradicionais. E isto se dá, 

veja-se, apesar do impressionante sistema de contratos entabulado ao longo da agenda de 

financiamento e de todas as garantias disponíveis. 

Nos financiamentos corporativos tradicionais, existe uma lógica, bastante evidente, 

subjacente ao vencimento antecipado do financiamento em casos de inadimplemento de 

obrigações. Na ocorrência de qualquer evento de inadimplemento ao qual os credores 

atribuam relevância, o vencimento antecipado da dívida lhes possibilita receber seus créditos 

de forma preferencial, em momento anterior à transição entre inadimplemento e insolvência 

completa do devedor. Assim, de forma mais simples, em situações normais o devedor tem 

capacidade financeira para pagar a dívida, significando que seus recursos são superiores ao 

total do capital de terceiros emprestado pelos credores. 

Já no project finance, por outro lado, o vencimento antecipado da dívida é, 

virtualmente, um remédio ilusório. Substancialmente, todos os recursos da SPE já estão 

aplicados ao pagamento da dívida. A própria estrutura de contas arquitetada no contrato de 

crédito tem como função assegurar que os recursos disponibilizados à sociedade de propósito 

                                                           
496 Cf. SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito bancário, cit., pp. 380-381. 
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específico sejam mandatoriamente canalizados, de forma prioritária, aos credores, feitas 

algumas poucas exceções essenciais à manutenção do empreendimento. 

Assim, a aceleração do vencimento da dívida, em qualquer caso, não tem o condão 

de gerar recursos para seu pagamento e, por definição, a SPE não dispõe de fundos adicionais, 

excluídos do sistema de contas, com os quais poderia fazer frente ao vencimento 

antecipado497. 

Tudo isso nos leva, novamente, a confirmar que a excussão das garantias, nesta 

modalidade específica de financiamento, é orientada à manutenção e operação saudável do 

empreendimento, buscando-se, tanto quanto possível, garantir sua bancabilidade e os retornos 

projetados. Somente como ultima ratio é que os financiadores procederão à alienação 

individual dos ativos, declarando-se, assim, o “fim do negócio”. 

O objetivo do sistema de garantias no project finance, acima assinalado, se 

materializa, basicamente, pela existência dos chamados step-in rights, que garantem o 

propósito administrativo do pacote de garantias. Por meio destes direitos, conferidos aos 

financiadores nos variados contratos celebrados, permite-se a estes últimos, pelas mais 

variadas formas, assumir a frente do empreendimento, de modo a assegurar e manter sua 

viabilidade498. 

Se, nos projetos exclusivamente privados, em virtude da vedação ao pacto 

comissório, estabelecida nos artigos 1.365 e 1.428 do Código Civil, não é possível que os 

financiadores, na condição de credores pignoratícios ou fiduciários, por meio da excussão das 

respectivas garantias, tornem-se efetivos titulares das quotas ou ações representativas do 

capital social da SPE, haja vista a obrigatória necessidade de alienação (ou cessão, conforme 

o caso) a terceiros, a situação no contexto das concessões é diferente499. 

                                                           
497 Cf. GATTI, Stefano. Project finance, cit., p. 306. 
498 A esse respeito, veja-se: “Proprio in relazione alla ipotesi di “step in” il pacchetto delle garanzie svolge un 

ruolo non unicamente difensivo ma anche attivo. La attitudine delle Banche ad assoggettare a garanzia tutti i 

beni materiali ed immateriali del progetto trova così una ulteriore motivazione nella necessità di avere un 

security package pieno che permetta l’eventuale “step in””. Cf. MURATORI, Filippo. Riflessioni su taluni, cit., 

p. 525. 
499 Cf. MOURÃO, Mario. Financiamentos estruturados, cit., p. 102. A discussão, a bem da verdade, é bastante 

mais complexa. Para um interessante debate a respeito de soluções integrativas entre a vedação do pacto 

comissório e a permissividade expressa dos step-in rights, remetemos o leitor ao texto de E. Salomão Neto e P. 

M. Lins, Direito dos financiadores à concessão, cit., pp. 310-316. Em síntese, apontam os autores três possíveis 

soluções jurídicas para o conflito, quais sejam: “(i) a transferência da concessão ao financiador, solução 

permitida pelo caput do artigo 27 combinado com seu §2º, atualmente objeto de ADI em trâmite no STF e cuja 

complexidade de implantação, altos custos e caráter permanente a tornam menos atrativa a financiadores de 

projetos; (ii) a cessão temporária do controle societário sem escopo de garantia, segundo os termos e condições 

previamente estabelecidos no contrato de financiamento e reconhecidos pelo poder concedente; (iii) a cessão do 

controle societário direto, objeto de execução de garantia real, sendo o pacto comissório excepcionado dada a 

posteridade e especificidade do dispositivo da Lei de Concessões, apresentando a desvantagem de ser uma 

solução de caráter permanente; tal desvantagem, no entanto, pode ser compensada pela estruturação de exercício 
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Isto porque o artigo 27-A da Lei nº 8.987/1995 e o artigo 5º, §2º, I, da Lei nº 

11.079/2004, permitem, expressamente, que, obedecidas as condições estabelecidas no 

contrato de concessão, o Poder Concedente autorize a assunção do controle ou da 

administração temporária do concessionário pelos financiadores e garantidores com quem 

não mantenha vínculo societário direto, sempre no intuito de promover a reestruturação 

financeira do empreendimento e assegurar a continuidade da prestação dos serviços500. 

Por fim, a definição de controle vem no §3º do primeiro dispositivo e no artigo 5º-A, 

I, da Lei nº 11.079/2004, que apontam ser a propriedade resolúvel de ações ou quotas pelos 

financiadores e garantidores, que atendam aos requisitos do artigo 116 da Lei nº 6.404/1976, 

tratante do poder de controle na sociedade por ações. Além disso, o §4º daquele artigo e o 

inciso II deste último definem administração temporária elencando, em seus incisos, 

determinados poderes a serem transferidos aos financiadores e garantidores, ainda que não 

haja a transferência da propriedade de ações ou quotas. 

  

                                                                                                                                                                                     
do direito de voto – necessário à reestruturação – por meio de acordo de acionistas, caso o financiador seja 

acionista, ou pela gravação de usufruto condicional sobre as ações, permitindo o exercício do voto pelo 

financiador sem a propriedade das ações e sem prejuízo das garantias reais sobre as ações”. 
500 Note-se que esta previsão vinha, anteriormente, no §2º do artigo 27 da Lei nº 8.987/1995, revogado pela Lei 

nº 13.097/2015, que somente previa a transferência do controle, mas não da administração temporária do 

concessionário. Igualmente, não havia a extensão dos step-in rights aos garantidores com quem a sociedade de 

propósito específico não mantivesse vínculo societário direto, restringindo-se, portanto, aos financiadores. 
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4. COLIGAÇÃO CONTRATUAL NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS DE PROJECT 

FINANCE 

 

Ao longo da última parte do trabalho, buscamos explicitar o panorama contratual 

tradicionalmente verificado em uma operação de project finance. Delineamos, neste mister, os 

principais contratos celebrados e suas características marcantes, assinalando, sempre que 

necessário, as especificidades assumidas por cada um em virtude da própria natureza da 

modalidade de financiamento abordada. 

Pontuamos, incansavelmente, que o complexo de negócios jurídicos constitui 

verdadeiro emaranhado, no qual o contrato de crédito ocupa posição nuclear, circundado 

pelos outros instrumentos que, naturalmente, possuem relevância que não pode ser 

desprezada. No final, tratando dos contratos de garantia, relevamos que estes desempenham o 

papel de conferir segurança ao sistema. 

Cumpre, agora, desenvolver a ideia de que tal sistema não pode ser compreendido 

como um conjunto de instrumentos autônomos que não mantém, entre si, qualquer espécie de 

vínculo. Antes, todos estes contratos encontram-se em relação de dependência, verdadeira 

coligação contratual, da qual decorrem significativas consequências. Este, portanto, nosso 

presente objetivo. 

 

4.1. Arranjos contratuais, operação econômica subjacente e coligação 

 

Para evoluir no raciocínio pretendido, faz-se necessário, inicialmente, retomar, ainda 

que brevemente, uma ideia aqui já discutida. 

Trata-se do notório processo de complexificação pelo qual passou e têm passado as 

modernas operações econômicas. Não mais redutíveis, por exemplo, a simples compra e 

venda, locação ou mútuo, sugerem aos agentes, em alguns casos, e lhes demandam, em 

outros, sua estruturação por meio de verdadeiro programa negocial articulado, incompatível, é 

verdade, com a consideração atomista e hermética do contrato, da qual tradicionalmente se 

valeu a dogmática clássica. 

Neste compasso, viu-se que a teoria da coligação contratual surge, exatamente, com 

o propósito de oferecer melhores ferramentas para lidar com as novas realidades, quer 

adaptando os modelos contratuais já existentes, quer dando orientação diversa aos 

procedimentos de qualificação e interpretação. 
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E isto muito se relaciona com aquela dita leitura externa dos fenômenos jurídicos, 

que não deixa escapar à análise os elementos extrajurídicos que circundam a figura do 

contrato, haja vista que, como já salientado outrora, toda realidade é, antes de jurídica, 

econômica e social. 

Para refletir, portanto, esta realidade exterior ao contrato conceito jurídico, vimos 

que a teoria da coligação contratual se apoia no conceito de operação econômica subjacente, 

como apto a promover a unificação do conjunto de elementos, interesses, relações e situações 

econômico-sociais que os instrumentos contratuais se prestam a, no plano legal, traduzir.  

Como pudemos notar, são diversos os contratos celebrados ao longo de um arranjo 

de project finance, tais como o contrato de constituição da sociedade de propósito específico, 

o contrato de crédito, o contrato de empreitada, de operação e manutenção, os contratos de 

fornecimento, de seguros e de constituição das garantias, dentre outros. Já de antemão, 

parece-nos correto afirmar que todos esses contratos, além de desempenharem, cada um, sua 

específica função econômica, contribuem para a realização de uma específica operação 

econômica que subjaz, simultaneamente, a todos eles, qual seja o desenvolvimento e a 

operação do empreendimento financiado. 

O que se propõe, agora, é que todos esses contratos mantêm, entre si, um nexo 

funcional e finalístico de interdependência, verdadeira matéria invisível do conjunto, que lhe 

provê coesão e orienta o conteúdo de cada um dos negócios individualmente tomados, com as 

consequências jurídicas daí decorrentes. 

No intuito de corroborar esta afirmação, é importante revisitar a definição de 

coligação contratual adotada no presente trabalho. Como assentamos, os contratos coligados 

podem ser definidos como aqueles que, seja em virtude de expressa disposição legal, seja em 

decorrência da natureza acessória de um deles ou por força do conteúdo contratual, expresso 

ou implícito, mantêm, entre si, relação de dependência, unilateral ou recíproca501. 

Assim, serão elementos essenciais a toda coligação que apresente relevância do 

ponto de vista jurídico, de um lado, a existência de uma pluralidade de contratos e, de outro, a 

interligação de todos esses por meio de um vínculo, unilateral ou recíproco. 

Mas, como sabemos, dispor do conceito de coligação contratual não é suficiente ao 

intérprete. Isto porque, a despeito daqueles pouquíssimos casos em que o vínculo tem origem 

ex lege, nas demais situações será imperativo, de fato, identificar a interdependência, 

distinguindo-lhe, portanto, de figuras vizinhas. 

                                                           
501 Cf. MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados, cit., p. 99. 
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Para tanto, devemos lançar mão dos já comentados parâmetros norteadores que, se 

não absolutamente suficientes em todo e qualquer caso, certamente servem como baliza para a 

atividade de reconhecimento do nexo interrelacional. A esse respeito, sublinhamos serem três 

as coordenadas de análise, quais sejam (i) os limites dos tipos contratuais de referência; (ii) a 

multiplicidade de centros de interesse; e (iii) a diversidade instrumental, temporal e de 

contraprestação. 

Em resumo, havendo incongruência ou insuficiência dos tipos considerados para 

abarcar toda a complexidade da operação econômica subjacente, ainda que levada em conta 

sua potencialidade expansiva, isto é, para disciplinar, por completo, o regramento de 

interesses e as prestações das partes envolvidas, deve restar afastada a noção de contrato 

único, que pode ceder, assim, à constatação da coligação contratual.  

O segundo critério sugere que, quando determinado ou determinados agentes 

econômicos somente participarem de um ou alguns dos contratos celebrados, a possibilidade 

de existir coligação é mais latente, enquanto que, por fim, o terceiro indica no sentido da 

existência do fenômeno quando houver diferentes instrumentos – relembrando o adendo de 

que isto, per se, não configura a pluralidade contratual –, celebrados em momentos ou com 

prazos distintos e que contemplem prestações variadas. 

A modalidade de financiamento sob análise, como apontado anteriormente, não se 

revela hábil para permitir o desenvolvimento de todo e qualquer projeto. Ao contrário, para 

que determinado empreendimento se demonstre apto a ser custeado por um project finance, 

deve este satisfazer critérios exigidos em um rigoroso procedimento analítico que, ao fim, 

atestará sua bancabilidade. 

E esta bancabilidade nada mais é do que uma certificação, por parte dos 

financiadores, de que o projeto dispõe de capacidade técnica e operacional para gerar fluxos 

de caixa futuros capazes de remunerar o capital da forma como exigida. Tais fluxos de caixa, 

é certo, devem ser estáveis e previsíveis, características intimamente relacionadas com o 

espectro de riscos incidentes sobre o negócio e a estrutura de compartimentalização dos 

mesmos entre os variados participantes. 

Sob uma premissa de racionalidade econômica, também já foi sinalizado que as 

partes buscarão, sempre, um arranjo ótimo de alocação dos riscos. Este arranjo ótimo consiste, 

justamente, em atribuir-se a responsabilidade por tal ou qual risco para o agente econômico 
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que possa suportá-lo a um menor custo (ou seja, que, naquela específica situação, tenha um 

menor “preço de reserva”)502. 

Esta ousada pretensão ganha corpo por meio dos contratos, tendo-se em vista sua 

propriedade alocativa de riscos, sobre a qual já tivemos oportunidade de nos debruçar. Se, 

portanto, atribuir bancabilidade ao projeto é certificar, em última instância, que os riscos a ele 

relacionados estão equacionados de forma ótima – e se isto se dá pela via contratual –, não é 

preciso muito para notar que a correta compreensão do sistema de contratos que compõem o 

programa de financiamento, percebendo sua inafastável vinculação, é elemento chave para 

resguardar a sustentabilidade do projeto. Esta compreensão, parece-nos, é tarefa não somente 

dos envolvidos diretamente na operação, mas, talvez de forma mais sensível, daqueles que são 

chamados a decidir sobre algum aspecto a ela relacionado. 

Apoiando-nos no conceito de contratos coligados adotado no presente trabalho, é 

preciso investigar a estrutura contratual do project finance de acordo com os parâmetros que 

norteiam a identificação da situação de interdependência. De plano, adiantemos que, para nós, 

do ponto de vista legal, a modalidade de financiamento sob análise consiste em um programa 

contratual coligado, em que os diversos instrumentos mantêm, entre si, relação de 

dependência derivada do conteúdo contratual, expresso ou implícito, conforme o caso, 

tratando-se, assim, de coligação voluntária. 

Considerando o primeiro critério, referente à limitação tipológica, devemos nos 

questionar se qualquer dos contratos celebrados em um project finance tem, levada em conta 

sua potencialidade expansiva, adequada ao método tipológico, congruência e capacidade 

suficientes para abarcar toda a complexidade da operação econômica subjacente. 

Cogitemos, neste mister, de um financiamento destinado à construção e operação de 

uma usina hidrelétrica. Seria o contrato de crédito, o de empreitada, o de operação e 

manutenção, ou qualquer um dos demais aqui explorados, apto a disciplinar todo o 

regramento de interesses envolvidos na transação? A nosso ver, a única resposta possível 

indica no sentido negativo. Ainda que se afastasse do quadro típico de qualquer desses 

instrumentos, de forma bastante sensível, a operação econômica subjacente é tão 

multifacetada que, invariavelmente, são necessários contratos diversos, cada um com vistas a 

disciplinar um específico aspecto do negócio, mesmo que, como veremos, todos orientados 

em vistas à consecução deste último. 

                                                           
502 Especificamente com relação à modalidade de financiamento sob análise, diz-se que “l’intera operazione di 

project finance è costruita in modo tale da allocare ciascun rischio al soggetto meglio attrezato per sostenerlo”. 

Cf. MURATORI, Filippo. Riflessioni su taluni, cit., p. 511. 
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Com relação à multiplicidade de centros de interesse, a resposta é ainda mais 

manifesta. Como já vimos anteriormente, os agentes econômicos envolvidos em um project 

finance somente participam de um ou de alguns dos contratos, mas não há absoluta identidade 

de partes (em sentido estrito) em todos eles.  

Veja-se, a este propósito, que a sociedade de propósito específico participa de vários 

dos instrumentos, como o contrato de crédito, o contrato de empreitada, o contrato de 

operação e manutenção, eventualmente o contrato de concessão e os contratos de seguro e de 

garantia. 

Por outro lado, tomando como exemplo os patrocinadores, estes usualmente figuram 

como partes no contrato de constituição da sociedade de propósito específico, nos acordos de 

sócios e em determinados instrumentos de garantia, mas nesta condição já não aparecem no 

contrato de empreitada e de operação e manutenção. 

Finalmente, no âmbito do critério subsidiário de diversidade instrumental, temporal e 

de contraprestação, é igualmente explícito que todos os contratos celebrados em um project 

finance constituem instrumentos distintos, celebrados, muitas vezes, em momentos diferentes, 

haja vista, por exemplo, que o contrato de crédito deve preceder o de empreitada, que, 

naturalmente, precede o de operação e manutenção. Ainda que alguns contratos possam ser 

perfectibilizados simultaneamente, não há, novamente aqui, qualquer identidade temporal, até 

mesmo pelo fato de que alguns desses contratos têm prazo de vigência distinto. 

 

4.2. Relevância jurídica do nexo funcional 

 

Até o presente momento, pudemos identificar que o esquema contratual do project 

finance atende, perfeitamente, aos critérios de identificação da coligação contratual adotados 

neste estudo. No entanto, é necessário, ainda, configurar o vínculo que une os instrumentos 

como juridicamente relevante. 

Para tanto, deve ser brevemente revisitada a discussão a respeito da autonomia 

estrutural e do nexo funcional no âmbito da coligação. Como visto, se é verdade que, num tal 

ambiente de interligação, os contratos individualmente celebrados conservam sua estrutura, 

isto é, sua forma e seu conteúdo, é igualmente certo que, além de produzirem os efeitos que 

lhes são típicos, a imbricação dá ensejo à verificação do que chamamos de efeitos 

transtípicos, próprios da coligação e que não derivam especificamente de nenhum dos 

instrumentos, nem mesmo sendo redutíveis à sua mera somatória. 
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É, portanto, a síntese de contratos, orientada pelo nexo funcional e finalístico, 

verdadeiro fim concreto definido pelo interesse das partes, que serve de mola propulsora de 

tais efeitos. Assim, não se erra ao afirmar que, apesar de desempenharem seu específico papel 

no programa contratual, cada negócio tem seu objeto orientado com vistas ao fim concreto, 

coincidente com a específica operação econômica subjacente, desejada pelos agentes e para a 

qual se voltam todos os seus esforços. 

Disso tudo, releva pontuar que estaremos autorizados a concluir pela relevância 

jurídica do vínculo que une os contratos em um project finance caso tal nexo, em decorrência 

de sua natureza funcional e finalística, orientando o conteúdo contratual dos primeiros, 

permita a revelação do significado global da operação. 

Tomemos o contrato de crédito como ponto de partida. Este instrumento, celebrado, 

usualmente, pelo banco mandatário e pela sociedade de propósito específico, além de ter por 

objeto principal o regramento do aporte de capital de terceiros no projeto, disciplina diversos 

outros aspectos da operação como um todo, por vezes fazendo referência expressa aos demais 

contratos do programa.  

Assim, uma das principais propriedades deste instrumento, sobre a qual já se 

discorreu, é a própria organização e sistematização dos fluxos de caixa futuros originados 

pelo empreendimento, por meio do conjunto de contas bancárias. Não por outra razão é que se 

afirma que o contrato de crédito coordena, direta ou indiretamente, os principais aspectos da 

operação, ocupando, de fato, papel central no sistema de contratos de qualquer project 

finance503. 

Sinalizando para a vinculação funcional entre os contratos do project finance e a 

natureza fulcral do contrato de crédito, relembremos a existência, neste último, de cláusulas 

restritivas de direitos e opções titularizados pela sociedade de propósito específico no âmbito 

dos demais contratos do projeto. São as denominadas reserved discretions, que, como a 

nomenclatura indica, impõem limitações à discricionariedade gerencial da SPE. 

Paralelamente, é certamente nítido, parece-nos, que o contrato de construção das 

instalações do empreendimento e o contrato de operação e manutenção, muito embora 

producentes dos efeitos típicos de um contrato de empreitada e de um contrato de prestação de 

serviços, respectivamente, têm seu objeto direcionado com vistas à realização da operação 

econômica subjacente. Assim, haverá certo distanciamento entre o papel desempenhado por 

tais instrumentos e aquela função econômica típica, o que gera reflexos, por exemplo, no rol 

                                                           
503 Cf. GATTI, Stefano. Project finance, cit., p. 388. 
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de obrigações do empreiteiro e do operador, diferenças estas que decorrem da própria 

repartição de riscos inerentes à modalidade de financiamento sob análise. 

Igualmente, cogite-se de um contrato de cessão fiduciária em garantia de direitos 

creditórios e contas bancárias, por meio do qual a sociedade de propósito específico constitui 

ônus real sobre o fluxo de caixa futuro decorrente de um contrato de fornecimento offtake e 

das contas bancárias em que tais valores são depositados.  

Ora, naturalmente, o papel desempenhado por este instrumento não se resume, 

simplesmente, à mera conferência de proteção adicional aos credores, por meio da constrição 

patrimonial do devedor. Muito além, consiste ele em um dos elementos – talvez o principal – 

de uma malha protetora do sistema de contratos do project finance, uma vez que, somente por 

meio de sua existência, validade e eficácia é que o racional econômico-financeiro do projeto, 

traduzido por sua bancabilidade, poderá ser continuamente monitorado e atestado.  

Sem este contrato, é certo haver prejuízo ao empreendimento e vícios que lhe afetem 

poderão, em última análise, implicar na própria impossibilidade de realização da operação 

econômica como um todo. Disto não se poderá olvidar ao se debater a afetação de outros 

instrumentos por vícios atinentes aos contratos de garantia, de natureza acessória. A 

conclusão, aqui, desafia a lógica da disciplina contratual tradicional, como se verá adiante. 

Outro elemento que sugere haver coligação contratual entre os contratos celebrados 

em um project finance é a compatibilidade conceitual estabelecida, quando necessário, nos 

documentos relevantes. A esse respeito, veja-se, por exemplo, a definição de completion, que 

figura, dentre outros, no contrato de crédito, no de empreitada, nos contratos de fornecimento 

e no contrato de operação e manutenção. Muito embora a expressão possa adquirir conotação 

singelamente distinta em cada contrato, é importante haver certo sincronismo entre todas elas, 

para que, inclusive, seja permitida a realização da operação econômica subjacente504. 

Já de forma expressa, G. L. Rabitti afirma ser comum que as eventuais controvérsias 

sejam submetidas a um procedimento arbitral no formato multi-party, segundo o qual as 

partes reconhecem, na própria cláusula compromissória, o fato de que o contrato arbitrado é 

                                                           
504 Para um exame mais detido sobre o tema, remetemos o leitor à obra de S. L. Hoffman, The law and business, 

cit., pp. 174-175. Sobre a importância do conceito, o autor ressalta, à p. 175, que a ocorrência do completion 

“can have a triggering effect throughout the collection of contracts used in a project financing. Under the 

construction contract, completion determines if and when the contractor is liable for liquidated damages arising 

from construction delays or performance guarantees. Under the operating agreement, it determines the date the 

operator begins its responsibilities for project operation. Most supply obligations under input agreements, and 

purchase obligations under off-take agreements, typically begin on completion, as well. The debt documents also 

begin and end key obligations and rights based on the concept of completion”. 
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parte de uma série de contratos coligados, consentindo que outras partes (em sentido amplo) 

possam associar-se ao procedimento arbitral505. 

Entendemos que o fracionamento da operação de project finance em uma sequência 

de atos jurídicos distintos é reflexo, no plano formal, da exigência de individuação e 

distribuição adequada, entre uma multiplicidade de sujeitos envolvidos, de todos os riscos 

incidentes sobre o projeto. Isto se faz, como já dito, por meio da estipulação de cláusulas 

adequadas, em distintos esquemas contratuais. 

Por outro lado, a unicidade econômica do empreendimento é expressão da existência 

de uma certa comunhão de interesses – sem que com isso se afirme, note-se, escopo 

associativo – entre todos os participantes da operação, que levam em conta o fato de que os 

específicos contratos dos quais são partes em sentido estrito se inserem em um contexto 

negocial mais amplo. 

Assim, abre-se campo – e esta é só uma das várias hipóteses – para o alinhamento de 

interesses entre, de um lado, a sociedade de propósito específico e os fornecedores de insumos 

necessários para a operação do empreendimento. Isto porque, teoricamente, existem 

incentivos para que a primeira busque refletir, no contrato celebrado com a segunda, cláusula 

que lhe exima da obrigação de adquirir os produtos caso, por exemplo, verifique-se algum 

vício que impeça a correta execução do contrato pelo qual se efetiva o escoamento da 

produção (fornecimento offtake). 

De tudo isso, devemos concluir que os contratos celebrados em financiamentos por 

project finance são, de fato, coligados506. O nexo funcional e finalístico que garante a coesão 

grupal tem origem na vontade das partes, configurando, portanto, hipótese de coligação 

voluntária. 

O fim concreto, ulterior, perseguido pelas partes é, justamente, a realização da 

operação econômica subjacente, que, por sua vez, identifica-se com o desenvolvimento e 

                                                           
505 Cf. Project finance e collegamento, cit., p. 231. 
506 Muito embora o tema tenha sido somente superficialmente tratado na literatura brasileira, G. L. Rabitti afirma 

que muitos dos intérpretes que se debruçaram sobre o assunto, na dogmática italiana, “concordano sul fato che i 

contratti del progetto diano luogo ad un fenomeno di collegamento negoziale, che conduce alla realizzazione di 

finalità ulterior rispetto a quelle da essi stesi prodotti uti singuli”. Cf. Project finance e collegamento, cit., p. 241. 

No mesmo sentido, veja-se a opinião de F. Muratori: “Elemento caratterizzante l’insieme dei contratti è 

l’interrelazione esistente fra gli stessi, che discende dall’esistenza di una causa comune che trascende i singoli 

contratti ed è funzionale alla creazione di quelle condizioni che permettono l’erogazione di un finanziamento 

“without recourse” o “limited recourse””. Cf. Riflessioni su taluni, cit., p. 516 e de G. Ferri: “L’operazione, 

dunque, è particolarmente complessa e risulta in definitiva dal collegamento di una pluralità di negozi cui in 

diversa posizione partecipa una pluralità di soggetti: almeno i promotori, i finanziatori e la società veicolo, ma 

anche spesso i futuri utilizzatori dell’opera ed altri soggetti finanziari. E centrale per essa è [...] il vincolo di 

destinazione che viene convenuto per le somme date in virtù del contratto di finanziamento”. Cf. Manuale di 

diritto commerciale, 12ª ed., Torino: UTET Giuridica, 2006, p. 858. 
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operação do empreendimento financiado, de acordo com a específica estrutura de alocação de 

riscos acordada entre os agentes econômicos e que, no limite, possibilita, justamente, a 

efetivação do fim concreto. Nas palavras de G. L. Rabitti, isto significa que os contratos são 

interdependentes entre si em consequência do significado objetivo da operação507. 

Se é certo que o contrato de crédito desempenha papel central na coligação, pelas 

razões já aduzidas, parece-nos não ser sensato afirmar que, em decorrência desta constatação, 

os demais instrumentos situam-se em relação de dependência unilateral àquele. Isto porque o 

nexo relacional, aqui, provê o chamado suplemento de significação de forma direcionada ao 

conteúdo de todos os contratos em concreto, inclusive ao contrato de crédito. 

Corroborando esta afirmação, veja-se, por exemplo, a seguinte situação. É bastante 

evidente que a impossibilidade de execução do contrato de crédito, por qualquer razão que 

seja – por exemplo, a decretação de sua nulidade ou anulabilidade – compromete, 

irremediavelmente, o prosseguimento do programa. No entanto, é de se notar que, igualmente, 

o desaparecimento de um contrato de garantia (e.g. o contrato de cessão fiduciária em garantia 

de direitos creditórios e contas bancárias), sem que haja a possibilidade de sua substituição, 

pode – segundo o critério da prestabilidade residual, já examinado e sobre o qual nos 

debruçaremos, novamente, a seguir – prejudicar a operação econômica como um todo. Diante 

desse cenário, queremos crer ser pouco sólido o argumento pela dependência unilateral de 

todos os contratos do projeto stricto sensu, além dos contratos de garantia, com relação ao 

contrato de crédito508. 

Indo mais adiante, a literatura italiana já categorizou o project finance como 

verdadeira fattispecie ulteriore. Isto significa que o grau de entrelaçamento dos negócios 

jurídicos celebrados em tais programas de financiamento é tão marcante que a valoração do 

intérprete deve recair não somente sobre os contratos individuais, mas, antes, sobre a 

operação complessiva para o qual concorrem cada um daqueles.  

Esta fattispecie ulteriore constituiria certo “valor agregado” a cada um dos contratos 

em concreto, produzindo uma relação jurídica e, consequentemente, direitos e deveres 

ulteriores, orientados pela existência de uma “causa metacontratual”, transcendente das 

                                                           
507 Cf. Project finance e collegamento, cit., p. 241. 
508 Em sentido contrário, G. L. Rabitti postula que a coligação contratual no project finance compreende 

instrumentos funcionalmente coligados “in modo unilaterale al contrato di finanziamento”. Cf. Project finance e 

collegamento, cit., p. 241. 
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“causas específicas” dos contratos individuais e que seria funcional à persecução do interesse 

econômico-social visado pela operação global509. 

Mais precisamente, ela seria individualizada pela consideração da operação negocial 

complessiva, compreendida como a série de negócios, atos e comportamentos, unificados em 

vista de um resultado final, subsequente aos resultados individualmente realizáveis com os 

negócios, atos e comportamentos individuais. 

No plano jurídico, esta consideração adiciona a exigência de uma valoração global da 

operação em relação à qual os diversos elementos do negócio se estabelecem como 

componentes de um mesmo programa negocial, isto é, como um tutto unitario, marcado pela 

criação de uma comunità di interessi510 entre todas as partes envolvidas, com o escopo de 

compartimentalizar entre estas os riscos decorrentes da realização do empreendimento511. 

 

4.3. O enfrentamento da questão pela literatura especializada 

 

Referências à configuração dos esquemas de project finance como arranjos 

contratuais vinculados são várias, seja na literatura estrangeira ou nacional, própria das 

finanças ou na dogmática jurídica. Estas referências, contudo, jamais procederam a um exame 

                                                           
509 A esse propósito, F. Muratori aponta existir “una causa “meta contrattuale”, che trascende, cioè, la causa 

specifica dei singoli contratti che formano l’impalcatura contrattuale di un project finance, e che è funzionale al 

perseguimento dell’interesse economico sociale, sicuramente meritevole di tutela, perseguito con l’operazione 

globalmente intesa”. Cf. Riflessioni su taluni, cit., p. 520. 
510 Em consonância com esta ideia, B. Howcroft e S. Fadhley, entrevistando executivos sênior de bancos que 

lidavam diretamente com operações de project finance, verificaram haver, basicamente, consenso entre os 

entrevistados no sentido de que “project financing is primarily concerned with risk sharing rather than with non-

recourse or off-balance sheet finance per se”. Este compartilhamento de riscos seria facilitado, por sua vez, “by 

the various linkages which typically exist between the various interested parties involved in a project finance 

deal”, que, efetivamente, “result in participants having a vested interest in the success of the project, the so-

called community of interests”. Cf. Project finance: a credit strategy based on contractual linkages, The Service 

Industries Journal, v. 18, nº 2, 1998, p. 97.  

Mas esta comunhão de interesses deve ser compreendida com obtemperanças, como adverte M. L. Moutier: 

“Toutefois, même s’il existe une «communauté d’intérêts» entre les partenaires du projet, ceci ne signifie pas 

que ces intérêts soient de même nature. Le concédant [nos projetos que envolvam o Poder Público] raisonne 

comme une puissance publique à rationalité financière, alors que les sponsors et les bailleurs de fonds sont 

motivés par une logique de rentabilité financière à plus ou moins long terme. Il est donc indispensable d’éviter 

les comportements opportunistes et de maintenir l’équilibre entre les partenaires em organisant des relations de 

coopération”. Cf. Financement sur projet, cit., p. 150. 
511 Por tudo, veja-se RABITTI, Gian Luca. Project finance e collegamento, cit., pp. 243-246. Muito embora as 

considerações feitas pelo autor sejam elucidativas no sentido de corroborar a necessidade de compreensão dos 

contratos celebrados em um project finance como inter-relacionados, noção esta que abre as portas para a análise 

das consequências jurídicas daí decorrentes, entendemos que a classificação do fenômeno segundo o que chama 

de “níveis de relevância formal do nexo funcional existente entre os negócios” é dispensável, porque a simples 

constatação de serem coligados impõe ao exegeta, em todo caso, além da consideração da operação econômica 

global, a investigação a respeito de quais são e qual a extensão dos efeitos jurídicos advindos da 

interdependência. 
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analítico rigoroso do quanto afirmam e, além disso, usualmente confundem fenômenos 

vizinhos – mas distintos –, como a coligação contratual e as redes de contratos. 

Assim é que, por exemplo, S. Gatti refere, em algumas passagens de sua obra, que 

uma operação desta modalidade é organizada por meio de um complexo “sistema de 

contratos”512, enquanto S. L. Hoffman afirma, expressamente, que os “contratos do project 

finance são interrelacionados”, visualizando, como consequência desta interconexão, que “um 

inadimplemento no âmbito de um contrato pode causar um inadimplemento no âmbito de 

outro, iniciando uma reação em cadeia de problemas para a sociedade de projeto”513. 

Outra expressão também comumente utilizada para sublinhar a importância dos 

instrumentos contratuais e sua vinculação no âmbito aqui discutido é a de nexus of contracts, 

da qual se valem, por exemplo, B. C. Esty e W. L. Megginson514 e. R. Yescombe, este último 

elucidando que “cada contrato do projeto não se encerra em si mesmo, mas afeta os demais, 

de modo que a estrutura contratual deve ser encarada como um todo” 515. 

De forma singelamente mais elaborada, J. D. Finnerty consigna que a moderna teoria 

das finanças reconhece o papel crítico desempenhado pelos contratos no processo de 

explicação da performance empresarial. Nesta linha, pontua que a teoria de agency vislumbra 

a organização empresarial como um conjunto de contratos celebrados entre os variados 

stakeholders. Tais contratos condicionam o comportamento destes últimos e, no limite, 

determinam como decisões relevantes que afetam a organização são tomadas. A conclusão é 

no sentido de que o nexo entre os contratos de fornecimento, empreitada, operação e 

manutenção, financiamento e outros contratos que definem a project company e sustentam o 

project finance representam um interessante microcosmo. Tais instrumentos, segundo o autor, 

são essenciais ao financiamento porque “eles alocam os riscos e recompensas do projeto 

dentre os vários participantes”516. 

                                                           
512 Cf. Project finance, cit., pp. 78, 272 e 277. 
513 Cf. The law and business, cit., p. 308. De forma semelhante, o autor constata, na p. 196, que “the project 

company enters into a number of interrelated agreements, any of which, if breached, could negatively affect the 

financing”. 
514 Nos dizeres dos autores, o nexo de contratos “is intended to ensure loan repayment when the project company 

is solvent and loan recoverability when the project is in default”. Cf. Legal risk as a determinant, cit., p. 6. Na 

França, expressão semelhante, “nó de contratos” (noeud de contrats), é utilizada. Cf. MOUTIER, Michel 

Lyonnet du. Financement sur projet, cit., pp. 149, 150, 155, 165. 
515 Cf. Principles, cit., pp. 2, 13, 123 e 248. A locução também é empregada por F. Fabozzi e C. de Nahlik: “A 

project procured utilizing project finance can conceptually be viewed as a nexus of contracts that bring together 

various parties. In such relationship – specific investments, investors in project finance transactions would not 

invest without adequate contractual protection”. Cf. Project financing, cit., p. 79. 
516 Cf. Project financing, cit., p. 162. 
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Na literatura nacional, breves menções à estrutura contratual do project finance e sua 

adjetivação como sistema, conjunto, rede ou, em alguns poucos casos, coligação, existem 

tanto no âmbito jurídico como na produção das finanças. 

G. S. Diniz, em nota de atualização à obra de F. Martins, tratando de novas figuras 

contratuais, pontua que os “contratos de project finance são normalmente obtidos a partir de 

coligações contratuais cujo escopo é o financiamento de empreendimentos específicos e 

determinados”517. 

Sem discutir as especificidades decorrentes da constatação, E. Salomão Neto percebe 

haver relação estreita entre o que chama de contratos operacionais celebrados nesta 

modalidade de financiamento, categoria que, aqui, denominamos de contratos do projeto 

stricto sensu. Nota o autor, portanto, que uma das situações a confirmar a íntima conexão 

entre os contratos é o sincronismo, em todos eles, das hipóteses que configuram eventos de 

força maior. Isto implica, por exemplo, que a impossibilidade de execução do contrato de 

empreitada, em virtude de um tal evento, deve ser refletida nos demais instrumentos, como os 

contratos de fornecimento, para que não haja prejuízo ao fluxo de caixa518.  

Tratando do project finance, das concessões e parcerias público-privadas, T. C. 

Alvim entende que, nos projetos privados, verifica-se uma “rede de ajustes jurídicos, de 

múltiplos tipos e configurações”, que orbitam em torno da sociedade de propósito específico, 

objetivando conferir a necessária segurança à operação. De forma peremptória, o autor 

sublinha que tais ajustes encerram uma “rede de contratos”, visando a segregação dos 

variados riscos incidentes sobre o empreendimento entre os agentes que dele participam519. 

Ainda no campo das concessões, a opinião de E. M. Bockmann é no sentido de 

haver, no esquema contratual do project finance, denominado pelo autor de “sistema solar 

contratual”, “união de contratos (ou contratos coligados, ou grupo de contratos ou rede de 

                                                           
517 Cf. Contratos, cit., p. 62. 
518 Cf. Direito bancário, cit., pp. 366-367. 
519 Cf. Project finance, concessões e PPPs, cit., p. 72. O recurso à expressão também aparece em alguma 

produção estrangeira. Assim, por exemplo, L. C. A. Barrera sustenta que, na estrutura do project finance, 

encontram-se diversos contratos que “conforman la cadena contractual que hace posible el éxito del proyecto y 

en la que confluyen diferentes intereses tanto de las partes directamente obligadas como de los proveedores de 

financiación y aseguradores”. Cf. Perspectiva legal de la financiación de proyectos “Project Finance” y el 

manejo del riesgo, Revista de Derecho Privado, nº 23, 2012, p. 231. 

Igualmente, F. Corielli, S. Gatti e A. Steffanoni apontam que uma das principais características da modalidade de 

financiamento analisada “is the existence of a network of nonfinancial contracts”, definidos estes últimos como 

“contracts that generate cash inflows or outflows that affect the unlevered free cash flows of the SPV”. Cf. Risk 

shifting through nonfinancial contracts: effects on loan spreads and capital structure of project finance deals, 

Journal of Money, Credit and Banking, v. 42, nº 7, 2010, p. 1.296. 
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contratos – a depender da qualificação concreta)”, cuja existência encontra razão na “causa e 

motivos recíprocos” de todos eles520. 

Em linha semelhante, M. Mourão pontua que, nos programas aqui discutidos, a 

sociedade de propósito específico assume o papel de protagonista e fomentadora de relações 

contratuais que, interligadas, conformam uma “rede de contratos coligados”. Aliás, esta, em 

sua visão, se trata de uma “das características mais marcantes do financiamento de 

projetos”521. 

J. V. L. Enei, a seu turno, sustentava já há algum tempo que o “financiamento de 

projetos” compreendia a estruturação de riscos mediante a celebração de contratos que 

“formam um conjunto único que tem uma finalidade, causa-função, comum e sistêmica: a 

conclusão e condução do empreendimento”522. 

Posteriormente, o mesmo autor teve nova oportunidade de debruçar sobre o assunto, 

em monografia que, certamente, consiste no melhor trabalho já realizado em nossa literatura 

jurídica a respeito dos financiamentos analisados. Ali, definiu-se o “financiamento de 

projetos” como sendo 

 

[...] uma rede de contratos coligados que, alocando riscos às diversas partes 

envolvidas, visa a permitir que o empresário-patrocinador, ou sociedade por ele 

constituída, capte recursos para o desenvolvimento e exploração de um 

empreendimento segregado, oferecendo como garantia aos credores, de forma 

exclusiva ou preponderante, as receitas e bens do próprio empreendimento 

financiado523. (grifo nosso) 

 

Para além do desempenho de sua “função imediata e específica”, ponderava o autor, 

os contratos que integram tais programas compartilham uma tal “função mediata comum”, 

identificada como a alocação, com clareza, dos “riscos do empreendimento com vistas a 

permitir a captação de recursos necessários ao seu desenvolvimento com limitação máxima de 

responsabilidade do seu patrocinador”524. 

A qualificação dos contratos celebrados em um project finance como “rede de 

contratos coligados” é procedida, sobretudo, com apoio nas lições de R. L. Lorenzetti e R. X. 

                                                           
520 Cf. Concessões, cit., p. 3. 
521 Cf. Financiamentos estruturados, cit., pp. 86-87. 
522 Cf. Contratos coligados, cit., p. 120. 
523 Cf. ENEI, José Virgílio Lopes. Financiamento de projetos, cit., p. 38. 
524 Ibidem, p. 39. Entendemos que, aqui, o autor desliza. Para nós, o fim concreto do programa da coligação não 

é a alocação dos riscos per se, que se configura, antes, como meio para a realização de um fim último, 

coincidente com o desenvolvimento e operação do projeto financiado. 
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Leonardo, aqui já apresentadas. No entanto, parece-nos que, a exemplo de outros, J. V. L. 

Enei incorre em confusão terminológica e conceitual, ao pretender idênticas duas situações de 

vinculação contratual absolutamente distintas, quais sejam a da coligação e a das redes de 

contratos.  

Não por outra razão, quando tratadas, brevemente, as “implicações legais da 

coligação contratual”525, relacionam-se consequências jurídicas que decorrem, antes, do 

escopo organizacional que às redes é inerente – “dever de preservação do conjunto” e “dever 

de colaboração para a consecução do fim comum” são, sabemos, consectários já há muito 

explorados, dentre outros, por R. L. Lorenzetti, mas que não se amoldam às coligações. 

Em interessante parecer a respeito de questões contratuais suscitadas em uma 

operação de project finance cujos patrocinadores eram a Thyssen Krupp Stahl, AG (“TKS”) e 

a Companhia Siderúrgica Nacional (“CSN”), L. G. P. Barros Leães defende que os contratos 

ali celebrados configuravam-se como coligados, ou seja, “contratos que, tendo uma causa 

econômica comum ou nuclear, formam uma estrutura complexa e interligada que 

instrumentaliza e compõe – sob o ângulo jurídico – a operação de project finance”, derivando 

daí a necessidade de sua interpretação conjunta, “complessiva”526. 

Pelo visto, pensamos ser possível traçar duas conclusões distintas, mas relacionadas. 

A primeira delas consiste no fato de que, muito embora existam, na literatura 

estrangeira e nacional, alusões aos contratos celebrados nos arranjos de project finance como, 

de certo modo, interligados, mediante o emprego de variadas expressões, dentre as quais 

parece despontar a de redes contratuais ou redes de contratos coligados, essas referências 

são, quase sempre, pouco rigorosas do ponto de vista científico. 

Isto porque, como já visto anteriormente, não é possível desconsiderar a extensa 

produção dogmática erigida, ao longo de décadas, a respeito da coligação contratual, o que 

implica na necessária distinção entre esta última e a figura das redes contratuais. No entanto, 

                                                           
525 Cf. ENEI, José Virgílio Lopes. Financiamento de projetos, cit., pp. 283 e ss. É igualmente merecedora de 

críticas a abordagem feita sob a alcunha de “propagação de invalidades e ineficácias” – e isto se dá, 

notadamente, por duas razões, para as quais já se chamou atenção em momento anterior. Primeiro, a expressão 

“propagação de invalidades” é incoerente do ponto de vista técnico, porquanto a invalidade de um dos contratos 

coligados não gera a invalidade dos demais, mas, antes, a perda de um fator de eficácia. Além disso, dada a 

fungibilidade dos contratos da rede, sob a perspectiva do promotor (“personagem-chave”), a regra geral é a da 

não-afetação por vícios, fato que é diametralmente oposto ao “efeito jurídico” sugerido pelo autor. Disso, 

podemos concluir que (i) ou se fala em “rede de contratos” ou em “contratos coligados”, mas jamais em “rede de 

contratos coligados”; e (ii) não é possível amalgamar, sob um mesmo manto, as consequências jurídicas 

decorrentes de um e de outro fenômeno, que são distintas e, por vezes, conflitantes. 
526 Cf. Pareceres, v. 2, São Paulo: Editora Singular, 2004, pp. 1.444, 1.451 e 1.456. No entanto, entendemos que 

o autor, posteriormente, erra ao adjetivar o sistema de contratos então analisado como uma “rede de vínculos 

contratuais”, afirmando que “cada um é a causa do outro”. 
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confusões conceituais e terminológicas – com importantes reflexos práticos, é de se notar – 

são encontradas, basicamente, na unanimidade do corpo literário, salvo raríssimas exceções. 

A segunda conclusão que, a nosso ver, deriva da primeira, indica a ausência de 

qualquer discussão mais aprofundada a respeito das consequências jurídicas decorrentes da 

configuração do esquema contratual do project finance como “sistema”, “rede”, “rede de 

contratos coligados”, “coligação” ou qualquer outro instituto que sinalize a interligação 

negocial. Ora, se não se consegue sequer precisar, com rigor científico, se tais situações 

traduzem tal ou qual fenômeno, é, naturalmente, impossível delimitar, de forma acertada, as 

consequências daí advindas527. 

Feitas estas advertências, cumpre, agora, desconstruir a falsa ideia de que os 

instrumentos usualmente celebrados nas agendas de financiamento abordadas neste estudo 

podem ser visualizados como componentes de uma rede de contratos, ou, como já se quis, 

uma “rede de contratos coligados”. 

Como visto outrora, uma das principais construções teóricas a respeito das redes 

contratuais, levada a cabo por R. L. Lorenzetti, identifica, como insígnia distintiva do 

fenômeno, aquele elemento de sistematicidade, configurador de um certo propósito de 

coordenação de atividades simultâneas.  

Isto implica dizer que, nas redes, observa-se a celebração de uma pluralidade de 

contratos, estruturalmente autônomos, mas de tipos idênticos, ou semelhantes, – e que, 

portanto, têm causas (compreendidas como funções econômicas abstratas) idênticas ou 

semelhantes, todos concorrendo para a manutenção de determinado grau de coordenação que 

permita, aos participantes, perceber benefícios econômicos da própria condição de membro da 

rede528. Dissemos, noutra oportunidade, que o vínculo que une os negócios jurídicos, aqui, 

tem índole verdadeiramente associativa. 

                                                           
527 De todo modo, a anotação não deve surpreender. Já há algum tempo salientava P. A. Forgioni: “Quem 

observa a moderna praxis do direito mercantil depara-se com fenômeno peculiar: no mais das vezes, as lições 

trazidas pela doutrina especializada simplesmente ignoram a realidade de grande parte dos contratos 

empresariais, deixando de trazer soluções para os problemas e conflitos que deles afloram”. Cf. Apontamentos 

sobre algumas regras de interpretação dos contratos comerciais: Pothier, Cairu e Código Comercial de 1850, 

Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 41, 2006, p. 31. 

No mais, atente-se para a firme crítica de G. S. Diniz a respeito da necessária conversação entre a pesquisa do 

Direito dogmatizado e o intento crítico-propositivo desta ciência: “Todavia, os atores continuam estanques e o 

ciclo continua viciado: o Poder Legislativo cumpre muito mal o seu papel distorce até mesmo os textos legais 

bem elaborados (com raras exceções); o Poder Judiciário continua hermético na aplicação dos mesmos textos 

legais problemáticos e com interpretações que muitas vezes trazem ainda mais incerteza [...] O objetivo, ainda, 

seria auxiliar a jurisprudência em firmar conceitos funcionalmente melhor estruturados, estabilizando a 

visualização dos casos como influência de interpretação do texto legal – mas em geral não se consegue romper a 

lógica da mera subsunção”. Cf. Instrumentos de capitalização societária, São Paulo: LiberArs, 2014, p. 9. 
528 Cf. Tratado, cit., p. 45. 
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E, justamente por tais motivos, nas hipóteses de redes contratuais faz-se menção a 

uma dita causa sistemática, noção esta que não se confunde com o fim concreto e ulterior (isto 

é, com a realização da operação econômica subjacente possibilitada pelo entrelaçamento 

contratual). Esta causa sistemática, como salientado, identifica-se com a geração e 

compartilhamento balanceado de benefícios, custos e riscos, ultimando o equilíbrio da rede e 

cria, para os participantes, deveres laterais de cooperação com o sistema529. 

Além disso, foi dito também que, nas redes, haverá a existência de um personagem-

chave, parte central do esquema e verdadeiro estruturador, ao qual se vinculam todos os 

demais participantes. Como consectário, notou-se a natureza eminentemente aberta e divisível 

da rede, o que implica na fungibilidade de todos os instrumentos, sob a perspectiva do 

promotor, bem como, em regra, na não afetação dos demais negócios em virtude da 

invalidade ou ineficácia de um dos contratos celebrados naquele contexto530. 

Diante destas particularidades, entendemos não ser possível classificar o conjunto de 

contratos celebrados no project finance como rede contratual. Se, por um lado, pode parecer 

factível definir a sociedade de propósito específico como personnage-clé, central ao sistema – 

mas a esta definição não se chega sem certo malabarismo, uma vez que a SPE não participa, 

na condição de parte em sentido estrito, de todos os instrumentos do programa –, os 

elementos centrais das redes, qual sejam a causa sistemática, o propósito associativo e a 

fungibilidade dos contratos sob a perspectiva do promotor simplesmente inexistem nesta 

modalidade de financiamento. 

É certo que os variados negócios concorrem para a realização de uma operação 

econômica subjacente, verdadeiro fim ulterior, mas não se pode falar em uma causa da rede, 

que gera deveres laterais de cooperação e manutenção do sistema, não se podendo dizer, 

igualmente, haver intuito associativo entre os agentes econômicos. Isto porque as partes não 

esperam, com a celebração dos instrumentos, serem beneficiados indiretamente, no longo 

prazo, por quaisquer spillovers positivos decorrentes da condição de membro de uma rede 

bem-sucedida. 

Por fim, obviamente é impossível sustentar a fungibilidade dos negócios jurídicos 

essenciais à consecução do programa de financiamento. Como já visto, aqui, cada contrato é 

minuciosamente arquitetado, especialmente em virtude de sua propriedade alocativa de riscos, 

para garantir sua bancabilidade e, em última instância, o próprio racional econômico-

financeiro do projeto.  

                                                           
529 Cf. LORENZETTI, Ricardo Luis. Tratado, cit., pp. 44, 82-83. 
530 Cf. MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados, cit., pp. 96-97. 
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Disto decorre que a regra, no project finance, é justamente o oposto, qual seja a 

infungibilidade dos contratos, como, de sorte, ocorre nas hipóteses de coligação contratual. 

Mais além, a natureza destes arranjos é essencialmente fechada, de modo que somente são 

celebrados os contratos substantivamente exigidos – que, por sua vez, se distinguem, 

estrutural e funcionalmente, uns dos outros, ao contrário do que ocorre nas redes – para a 

consecução do objetivo final. 

Até o momento, retomamos algumas noções importantes para a caracterização dos 

arranjos negociais entabulados no project finance como verdadeira coligação contratual. Isto 

se fez, em síntese, pelo teste dos parâmetros norteadores de análise, propostos por F. P. C. 

Marino, bem como pela verificação da relevância jurídica do nexo funcional e finalístico que 

vincula os instrumentos. 

Igualmente, dedicamos algumas linhas à exposição de como a literatura, nacional e 

estrangeira, jurídica e de outras ciências afins, refere-se a um tal inter-relacionamento entre os 

contratos, oportunidade em que apresentamos certas conclusões, dentre as quais ressaltamos a 

impossibilidade de configuração do esquema negocial como rede de contratos. 

O próximo passo, absolutamente necessário para que a pesquisa exiba relevância 

prática, é, partindo da premissa já verificada – constatação da situação de coligação –, 

verificar quais são as consequências jurídicas, no específico campo do project finance, 

decorrentes do fenômeno. É o que se passa, portanto, a fazer. 

 

4.4. Consequências jurídicas da coligação nos esquemas de Project Finance 

 

Neste momento, é importante recordar que, a exemplo do que ocorre em qualquer 

outra situação de coligação contratual, também aqui não é facultado ao intérprete proceder a 

uma análise supersimplificadora das consequências jurídicas decorrentes do fenômeno.  

Com isto, queremos dizer que não será suficiente, em todo e qualquer caso, como 

que de maneira linear, identificar (i) que a situação sob exame consiste em um programa de 

project finance; (ii) adicionalmente, que tais arranjos configuram coligação contratual; e (iii) 

portanto, em todo caso, as consequências jurídicas daí derivadas serão sempre as mesmas. 

Esta transitividade deve ser compreendida com temperanças, notadamente pela 

razão, também aqui já discutida, de que a verificação da intensidade e consequências jurídicas 

de uma coligação contratual só pode ser empreendida casuisticamente – fala-se, assim, em 

graus de coligação. 
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Norteado o exegeta por determinados índices interpretativos de apoio, impenderá, 

nesta linha, identificar o grau daquela coligação em concreto (em nosso caso, daquele 

programa de financiamento) para, assim, destrinchar adequadamente suas resultantes no plano 

jurídico. 

Advertidos de que cada situação guarda suas especificidades, parece-nos, ainda 

assim, possível afirmar que, no mais das vezes, uma análise das coligações contratuais em 

project finance conforme os critérios de apoio da (i) identidade de partes; e (ii) 

simultaneidade de celebração ou execução dos contratos, indica um grau bastante intenso de 

vinculação entre os negócios. 

Muito embora, nestes arranjos, não haja identidade perfeita de partes, porquanto os 

agentes econômicos envolvidos no financiamento somente participem de um ou de alguns dos 

contratos – ou seja, os contratos não são celebrados exatamente entre as mesmas partes, em 

todos os casos –, é nitidamente perceptível um estreito relacionamento entre todos os 

participantes.  

Esse relacionamento está intimamente atrelado à própria estrutura de alinhamento de 

interesses inerente ao project finance, que exige, para a consecução da operação econômica 

global, o engajamento de todos os envolvidos. Aliás, não é raro, como já discutido 

anteriormente, que alguns dos participantes, em virtude de sua importância basilar, sejam 

incluídos até mesmo como patrocinadores do empreendimento. 

Além disso, muito embora os contratos celebrados ao longo da agenda de 

financiamento não sejam formados simultaneamente, isto é, não sejam firmados em um 

mesmo ponto no tempo, sua execução é, usualmente, paralela, especialmente em virtude dos 

longos prazos de duração de tais negócios. Portando, ainda que assumida a celebração prévia 

do contrato de crédito, por exemplo, em determinado momento sua execução será paralela à 

do contrato de empreitada, à dos contratos de fornecimento e, eventualmente, do contrato de 

operação e manutenção. 

Pois bem, identificado que, com base nos critérios de apoio, a coligação contratual 

no project finance sinaliza para um grau mais intenso, é necessário aplicar as considerações 

anteriormente alinhavadas, a respeito das consequências jurídicas agrupáveis em cinco 

conjunto temáticos, à situação agora examinada.  

Deste modo, passemos a verificar quais são as implicações da constatação da 

vinculação negocial, nos arranjos de financiamento ora estudados, no campo da (i) 
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interpretação; (ii) qualificação e derrogação do regime jurídico típico; e (iii) plano da validade 

plano da eficácia531. 

 

4.4.1. Interpretação 

 

A coligação contratual estabelecida em um modelo genérico de project finance tem 

origem, propriamente, na vontade das partes. Não há, em nosso ordenamento jurídico, 

absolutamente nenhuma disposição legal que preveja essa interligação e suas consequências – 

até mesmo porque não há qualquer normatização do próprio project finance nem sequer de 

muitos dos contratos ali celebrados. Além disso, a natureza dos tipos negociais dos quais se 

valem as partes não induz, aprioristicamente, à coligação. 

Essa constatação é importante porque, de fato, é nas coligações voluntárias, quais 

sejam aquelas em que o nexo funcional tem gênese na vontade dos agentes econômicos, em 

que o processo interpretativo ganha contornos de complexidade máxima. 

É evidente que, em muitos dos contratos, existirão disposições as quais farão 

referência a um ou alguns dos demais contratos a ele coligados, como, por exemplo, no 

contrato de crédito, que, desempenhando função central no sistema, disciplina expressamente 

vários aspectos dos outros negócios. Se, por um lado, tais alusões facilitam a ideia de 

interpretação global ou conjunta – porque assim deliberadamente exigem –, por outro, são 

elas naturalmente incompletas ou insuficientes, restando, em todo caso, espaços 

interpretáveis, cujo preenchimento exigirá do intérprete maior empenho. 

Outro aspecto importante e que contribui para a complicação do processo 

hermenêutico diz respeito ao fato de que, muito embora seja possível atribuir tipicidade social 

ao project finance, tendo-se em vista sua reiterada utilização pelos agentes econômicos, que 

implica em certa uniformidade de contornos, não nos parece que tenha havido, pari passu, a 

propagação do entendimento de que há, por certo, coligação contratual – e não situação de 

rede – nesses arranjos. Assim, nem mesmo a jurisprudência, como se verá mais adiante, tem 

explorado adequadamente o fenômeno e as consequências jurídicas que dele são corolários. 

Assinalado o ponto de partida do processo exegético, devemos destacar que, em 

nossa opinião, o principal desdobramento da coligação contratual, em matéria de project 

                                                           
531 Nunca é demais advertir que o exame de um específico programa de financiamento pode revelar existirem 

consequências jurídicas, das mais diversas, decorrentes da coligação contratual nele existente. É, de fato, 

impossível pretender uma análise exaustiva de todas essas consequências e, portanto, devemos nos ater àquilo 

que F. P. C. Marino chamou de relação de dependência mínima, agora aplicada, por óbvio, a um modelo 

genérico de project finance. 
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finance e no específico campo temático da interpretação, diz respeito à forma e significação 

com as quais devem ser assumidas a exigência de consideração do contexto situacional como 

meio interpretativo dos contratos. 

A este propósito, recorde-se que, além do sentido literal da linguagem e do contexto 

verbal – que, nas coligações, impõe a necessidade de interpretação global, complessiva, dos 

negócios, construindo as relações sintático-semânticas reveladas por meio da conjugação dos 

diferentes contratos532 – é imprescindível a consideração do contexto situacional, consistente 

no complexo de circunstâncias que, a seu turno, compõem e permitem a realização da 

operação econômica subjacente. 

Neste ponto, parece-nos que o artigo 112 do Código Civil não pode, de maneira 

alguma, ter sua importância subestimada, especialmente quando utilizado para lançar luz ao 

processo interpretativo de instrumentos contratuais celebrados no bojo de operações 

econômicas complexas, como aquelas de project finance. 

Para compreender o quanto dito acima, é imperioso recobrar, de um lado, o racional 

econômico-financeiro que subjaz à arquitetura de qualquer operação de financiamento de 

grandes projetos e, de outro, a noção de que os contratos ali celebrados têm, como 

propriedade de destaque, a alocação de uma extensa gama de riscos conforme a estrutura 

projetada e acordada entre os agentes econômicos. 

Ao impor a exigência de que, nas declarações de vontade, sejam atendidas mais a 

intenção das partes nelas consubstanciadas do que o sentido literal da linguagem, o legislador 

está afirmando, como já sustentamos em outro momento, a relevância do fim concreto 

intentado pelas partes como elemento chave no processo interpretativo. 

E esse fim concreto – que, como se viu, é a realização da operação econômica 

subjacente, qual seja o desenvolvimento e a operação do empreendimento financiado – 

reflete, precisamente, um sofisticado esqueleto de compartimentalização de riscos entre as 

partes que, no limite, é o que permite a própria realização do programa. 

Portanto, interpretando-se os variados contratos celebrados em um modelo genérico 

de project finance, é absolutamente mandatório que o analista – notadamente caso este se 

confunda com titular de capacidade decisória, como os árbitros e juízes – empreenda a 

consideração circunstancial, fatorando, em seu exame, o contexto situacional em que tais 

                                                           
532 O leitor deve rememorar que, em outros ordenamentos jurídicos, a exigência da interpretação complessiva 

vem prescrita de forma expressa. São exemplos o italiano, que o faz por meio do artigo 1.363 do Codice Civile e 

o francês, que instrumentaliza a exigência pela gramática do artigo 1.161 do Code Civil. E, sobre a transposição 

da noção de interpretação global para o contexto das imbricações contratuais, remetemos à posição de S. Pellé, já 

outrora introduzida. Cf. La Notion, cit., p. 460. 
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instrumentos se encontram. Assim, esta afirmação alinha-se com a ideia de que o nexo 

relacional, que temos denominado de matéria invisível da coligação, ao orientar o conteúdo de 

cada um dos instrumentos, provê o que F. P. C. Marino chama de suplemento de significação, 

unificando e esclarecendo-lhes o sentido global533. 

Conclusão disto tudo é que os contratos dos quais se valem os agentes para realizar a 

operação econômica de financiamento, desenvolvimento e operação de determinado 

empreendimento devem ser interpretados uns apoiados nos outros e tendo como lente para 

atribuição de efeitos jurídicos cabíveis o fim concreto, orientado sempre pela noção de 

racionalidade na alocação de riscos e responsabilidades534. 

Assim, por exemplo, um contrato de empreitada celebrado no âmbito de um project 

finance jamais poderá ser considerado e interpretado como um contrato de empreitada 

atomizado ou como um contrato de empreitada situado no contexto de outra operação 

econômica, haja vista que o nexo que vincula os instrumentos, guiando-lhes à consecução da 

operação subjacente, orienta seu objeto.  

Nesta esteira, é preciso compreender quais são os riscos e as responsabilidades 

assumidas pelo empreiteiro – que, usualmente, são bastante superiores àqueles geralmente 

verificáveis em um contrato de empreitada tradicional – e, mais, a ratio de escolha desta 

estrutura. Esse compromisso – isto será reafirmado adiante – é extremamente imprescindível 

para que não se desnature a própria racionalidade e sustentabilidade do projeto. 

 

4.4.2. Qualificação e derrogação de regime jurídico típico 

 

Avançando na análise das consequências jurídicas decorrentes da coligação, outro 

ponto que merece a devida atenção diz respeito às questões da qualificação e da derrogação 

do regime jurídico aplicável aos negócios. Como é já sabido, modernamente, as operações 

econômicas ganharam e têm ganhado muito em termos de complexidade e sofisticação, 

                                                           
533 Cf. Contratos coligados, cit., p. 157. 
534 Neste mote, oportuna a consideração feita por P. A. Forgioni, recobrando a Primeira Regra de Pothier e 

apontando que a pauta interpretativa, nos contratos empresariais, deve compreender a perquirição a respeito da 

função econômica pretendida pelas partes (isto é, o fim concreto), bem como a racionalidade jurídica, objetivada 

pelo mercado (práxis mercadológica). Além disso, note-se que o artigo 131 do Código Comercial encampava 

importantíssimas balizas exegéticas e integrativas da disciplina contratual, cuja revogação formal “não logrou 

extirpá-las de nosso sistema jurídico”. Cf. Apontamentos, cit., pp. 34-35, 37. De maneira conforme, M. C. P. 

Ribeiro e E. Agustinho sugerem que “a unificação formal do direito das obrigações pelo Código Civil de 2002 

não significou sua unificação material, de modo que os contratos empresariais devem atender a interpretação 

distinta daquela conferida aos demais contratos”. Cf. Fundamentos para a interpretação dos contratos 

empresariais: aspectos jurídicos e econômicos, Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 

Financeiro, v. 151/152, 2009, p. 74.  
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realidade esta que, invariavelmente, coloca o Direito posto em posição de atraso frente ao 

contexto fático. 

Implicação direta desta constatação é que os limites tipológicos normativamente 

prescritos não mais se revelam suficientes para disciplinar, de forma satisfatória, tais novas 

operações, das quais é exemplo latente o project finance. Solução interessante, apresentamos, 

é a utilização do chamado método tipológico, desenvolvido mormente por G. De Nova ainda 

no século anterior e notadamente mais hábil para lidar com situações intermediárias do que o 

clássico método subsuntivo. 

Assim, a aplicação de referido método indica que a recondução da situação sob 

análise ao tipo normativo deve ser realizada mediante um juízo de conformidade suficiente – 

não de identidade absoluta. Consequentemente, pertencendo em maior ou menor grau ao tipo 

empírico, a aplicação do regime jurídico normativamente estabelecido para este último, 

também ela, se dará em maior ou menor grau. 

Logo, identificando que não pode haver qualificação de determinado contrato 

celebrado em um programa de coligação contratual como tal ou qual tipo, normativo ou sócio-

jurisprudencial e, consectariamente, afastando-se, em alguma medida, a aplicação do regime 

jurídico pertinente a este último – isto é, derrogando-lhe – fala-se em uma função corretiva do 

método tipológico, distinguindo-se, portanto, dos resultados que seriam eventualmente 

obtidos se aplicado fosse o método subsuntivo535. 

Esta derrogação do regime jurídico aplicável tem origem no próprio distanciamento, 

estrutural ou funcional, do negócio em concreto com relação ao quadro normal, estabelecido 

em lei ou consolidado na prática social ou jurisprudencial. Assim, porque o nexo funcional e 

finalístico que une os contratos em coligação orienta conteúdo e função dos instrumentos 

individuais, a simples subsunção se demonstrará inadequada, cabendo ao exegeta proceder à 

recondução escalonada. 

Em nossa opinião, há, pelo menos, um exemplo em que a identificação da coligação 

contratual que, de fato, existe nos arranjos de project finance, poderia levar, em matéria de 

qualificação e derrogação de regime jurídico, a uma conclusão extremamente importante, 

distinta daquela oferecida pela dogmática jurídica que se debruçou sobre o tema e, inclusive, 

aparentemente contrária à letra expressa da lei. 

                                                           
535 Justamente por essa razão é que afirmamos, em momento anterior do trabalho, que a questão da qualificação 

gera desdobramentos inafastáveis com relação ao regime jurídico aplicável ao negócio em concreto. Assim é que 

os dois grupos de consequências jurídicas devem ser analisados conjuntamente. 
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Trata-se, com efeito, da questão atinente à limitação temporal que, a princípio, seria 

aplicável ao contrato de operação e manutenção (O&M), cuja natureza jurídica usualmente 

apontada é a da prestação de serviços, disciplinada pelos artigos 593 e seguintes do Código 

Civil. 

Na forma já abordada, o artigo 598 daquele diploma estabelece que a prestação de 

serviços não pode ser convencionada por prazo superior a quatro anos. Como sustentamos 

outrora, a regra é frontalmente contrária à sistemática do project finance, uma vez que, em 

tais financiamentos, os contratos celebrados têm prazo de vigência marcadamente longo, 

condizente, justamente, com o horizonte temporal de desenvolvimento e operação do 

empreendimento, decerto definido para garantir o racional econômico-financeiro do projeto. 

Assim, é de se questionar se, muito embora o objeto do contrato de operação e 

manutenção seja, de fato, a prestação de um serviço mediante retribuição, o papel 

desempenhado por tal negócio na trama contratual do project finance, orientado com vistas à 

realização da operação econômica subjacente, não justificaria a derrogação parcial do regime 

jurídico estabelecido no Código Civil para o tipo de referência, notadamente a regra expressa 

no mencionado artigo 598. 

A resposta, entendemos, é afirmativa. Ora, não se pode pretender qualificar o 

contrato de operação e manutenção por meio de mera subsunção à prestação de serviços, tipo 

empírico do qual cuida o Código Civil. Na contramão, aplicando-se o método tipológico, 

nota-se que, em sua estrutura e função, existem elementos que demandam o reconhecimento 

de seu distanciamento do esquema típico, motivo pelo qual deve ser entendida como lícita a 

pactuação de tal negócio por prazo superior a quatro anos, sem que com isso se viole qualquer 

preceito normativo536. 

O entendimento acima somente reforça o fato de que a dogmática jurídica deve 

dispensar a devida atenção à situação aqui abordada. É, exclusivamente, por meio do estudo 

acurado do fenômeno que poderão ser fornecidos subsídios rigorosos, do ponto de vista 

científico, que permitam àqueles encarregados do poder decisório, quando chamados a decidir 

sobre o tema, proferir decisões que percebam o project finance em sua totalidade, observando 

as consequências jurídicas daí decorrentes. Enquanto este não for o cenário, permanecerão os 

                                                           
536 E, a esse propósito, recorde-se que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, inclusive, que a atividade de 

qualificação constitui matéria de direito, não esbarrando, portanto, nos óbices de suas Súmulas 5 e 7. 

Recentemente, veja-se STJ, AgRg no REsp 1206723/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 

17/05/2012, DJe 11/10/2012. 
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desincentivos ao investimento, cujos reflexos serão as maiores taxas de juros exigidos para o 

aporte de capital e, em posição limítrofe, o abandono de projetos de outra sorte viáveis537. 

 

4.4.3. Plano da validade e plano da eficácia 

 

Também merecedoras de análise rigorosa são as situações de afetação dos demais 

negócios coligados por vícios atinentes a um dos contratos. Basicamente, como já divisamos 

anteriormente, tais vícios situam-se no plano da validade e da eficácia do negócio jurídico. 

Com relação ao primeiro, é necessário rememorar que os vícios que afetem a 

validade de um contrato situado em um contexto de vinculação negocial podem gerar, por 

consequência, a perda de um fator de eficácia dos demais instrumentos a ele interligados. 

Trata-se tal invalidade, portanto, de circunstância extrínseca aos coligados que, com relação a 

estes, implica em vício funcional (e não genético), razão pela qual não nos parece apropriado 

referir – no campo da validade – a uma propagação de vícios. 

Nesta senda, a grande problemática consistia no estabelecimento de uma regra geral, 

que indicasse no sentido da conservação dos negócios jurídicos, fundada na exegese do artigo 

184 do Código Civil, ou, por outro lado, na afetação dos coligados em decorrência da relação 

de dependência entre eles verificada. 

Considerando a racionalidade do dispositivo supracitado, bem como a lógica de 

interconexão, dependência e inseparabilidade que, necessariamente, vige em qualquer 

contexto de coligação contratual, opinamos no sentido de que a opção metodológica mais 

acertada seria no sentido de prestigiar, regra geral, a instabilidade, pelo que propusemos que a 

invalidade de um dos contratos coligados ocasiona, a priori, a afetação dos demais negócios 

componentes da vinculação. 

Certamente, ressalvamos, tal regra comporta uma exceção de extrema importância. 

Assim, uma vez que resultasse, do processo interpretativo aplicado aos coligados, a conclusão 

de que o fim concreto ao qual se direciona o programa negocial, qual seja a realização da 

operação econômica subjacente, não houvesse sido prejudicado pela invalidade de um dos 

contratos, sendo este, ainda, passível de realização, seria possível, assim, manter-se incólumes 

os demais negócios. 

Mais adiante, a perda de um fator de eficácia decorrente da invalidade de um dos 

contratos do programa pelos demais justifica-se, já anotamos, pela ineficácia superveniente, 

                                                           
537 Nesta linha, veja-se o já mencionado comentário de SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito bancário, cit., p. 

359. 
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apresentando-se, esta última, sob dois títulos jurídicos distintos, quais sejam o da 

impossibilidade superveniente do objeto – que, aqui, deve ser tomado em acepção lata, 

significando a totalidade da operação econômica subjacente – e o da desnaturação da função 

social do contrato – compreendida como resultado econômico-social orientado em 

decorrência do nexo finalístico que une os negócios. 

No específico âmbito do project finance, sabemos que cada negócio jurídico é 

minuciosamente pensado e arquitetado, com vistas ao desempenho de seu papel na trama 

contratual, em termos de distribuição de riscos e contribuição para a realização da operação 

final. Assim, assumindo, como exemplo, o contrato de empreitada, é possível afirmar que tal 

instrumento não é um contrato de empreitada qualquer, mas, antes, é aquele contrato de 

empreitada, porquanto celebrado com aquele agente econômico, capacitado para assumir os 

riscos que, de fato, assume e desempenhar suas obrigações, garantindo a bancabilidade do 

negócio e, no limite, do projeto como um todo. 

O raciocínio acima sustentado é perfeitamente aplicável a qualquer dos contratos 

celebrados no âmbito de tais financiamentos. Isto porque a racionalidade econômico-

financeira do projeto, sustentada em termos de sua bancabilidade, depende da bancabilidade 

de todos os negócios individuais, que, por sua vez, refletem uma específica estrutura de 

compartimentalização de riscos e responsabilidades, que não pode, simples e 

automaticamente, em todo caso, ser transposta para um outro contrato – ainda que semelhante 

– celebrado com outro agente econômico, na hipótese de invalidação do instrumento 

originário. 

Isto significa que todos os instrumentos pactuados em um programa de project 

finance podem e devem ser considerados como ímpares, singulares, no sentido de que seu 

eventual desaparecimento – aqui, em virtude de um vício de validade – implicará, regra geral, 

na afetação dos demais negócios coligados, impingindo-lhes, portanto, a perda de um fator de 

eficácia que, em nosso ver, se justifica tanto pelo título da ineficácia superveniente do objeto, 

compreendido, na globalidade, como a operação econômica subjacente ao programa, como 

pela desnaturação da função social, entendida como o resultado econômico-social orientado 

pelo nexo finalístico a unir os negócios. 

Esta noção se alinha, por completo, com o prestígio à regra geral, acima sustentada, 

da instabilidade das situações de coligação contratual frente à invalidade de um dos negócios. 

Portanto, não se erra ao afirmar que, também nas coligações em project finance, a invalidade 

de um dos contratos implicará, aprioristicamente, na ineficácia superveniente dos demais 

instrumentos, facultando-se às partes interessadas, evidentemente, o oferecimento de 
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elementos que permitam entender que o fim concreto, a despeito da invalidade, pode, ainda, 

ser realizado, sustentando-se o racional econômico-financeiro do projeto, traduzido por sua 

bancabilidade538. 

Assumida esta premissa, além da necessidade de se avaliar a possibilidade de 

manutenção do esquema contratual, frente à invalidade de um dos coligados, mediante a 

consideração de sua prestabilidade residual, acreditamos que um de seus principais 

desdobramentos é a exigência de que os contratos de garantia, ainda que de natureza 

acessória, sejam alçados a um patamar de importância absolutamente distinto. 

Como se sabe, o artigo 184 do Código Civil destaca que a invalidade da obrigação 

principal implica a das obrigações acessórias, mas, na linguagem do dispositivo, a destas 

últimas não induz a da obrigação principal. Na forma como aduzido anteriormente, a 

racionalidade desta previsão não se coaduna com a realidade das coligações contratuais, 

motivo pelo qual resta autorizada, assim, em determinadas hipóteses, o afastamento de sua 

aplicação. 

Com relação ao project finance, entendemos ser este o caso. O pacote de garantias 

celebrado em tais financiamentos desempenha, já vimos, a importante função de oferecer 

segurança ao sistema contratual, permitindo aos credores, inclusive, tornar, de fato, 

exequíveis suas pretensões sobre os fluxos de caixa futuros a serem gerados pelo 

empreendimento, por meio da cessão fiduciária em garantia dos recebíveis e de contas 

bancárias.  

Conseguinte, a relação de dependência estabelecida, entre tais contratos e os 

contratos principais que por ele são garantidos, notadamente o contrato de financiamento, há 

de ser visualizada como recíproca, não unilateral, o que pode permitir, no caso concreto, 

sejam afetados os contratos principais em virtude de invalidade dos contratos acessórios, de 

garantia. 

Por fim, o último grupo de consequências jurídicas decorrentes da coligação 

contratual, sobre o qual nos debruçamos no presente estudo, diz respeito, aqui sim, à 

                                                           
538 Em sentido semelhante, G. L. Rabiti afirma que a consequência mais importante, decorrente da consideração 

de que a finalidade ulterior perseguida pelas partes será o próprio fracionamento do risco derivado da realização 

do projeto por meio da celebração de contratos funcionalmente coligados, de modo unilateral, ao contrato de 

financiamento – note-se que, desta posição, já discordamos –, consiste no fato de que “un’eventuale risoluzione 

del contrato di finanziamento legittimerebbe anche la risoluzione degli altri contratti, così come potrebbe 

avvenire nel caso di una sua eventuale impossibilità di esecuzione”. Além disso, nas situações de coligação, “la 

nullità di uno dei contratti del progetto potrebbe determinare la nullità di tutti gli altri, se risulta che senza il 

contratto nullo le diverse parti non avrebbero concluso gli altri contratti”. Cf. Project finance e collegamento, 

cit., p. 242. 
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propagação de vícios que afetem a eficácia de um dos instrumentos àqueles que ao primeiro 

são vinculados. 

Na forma como visto, a regra geral a este respeito, assim como ocorre com as 

situações atinentes à validade, será a ineficácia superveniente dos demais contratos, em 

observância à natural inseparabilidade e dependência que disciplina as coligações, 

prevalecendo, em todo caso, a possibilidade de manutenção da incolumidade do programa se, 

e somente se, passível ainda de realização o fim concreto, a despeito da ineficácia constatada. 

Ao lado da ineficácia superveniente, notamos existirem outros problemas que 

igualmente se apresentam e dizem respeito ao plano da eficácia, tais como a aplicação de 

remédios sinalagmáticos e resolução por inadimplemento no seio da coligação e a 

oponibilidade do inadimplemento de “terceiros” nestes sistemas contratuais. 

Pensamos que, no específico campo do project finance, tais problemáticas se tornam, 

na prática, de mais fácil solução. Isto porque, dada a complexidade de tais operações 

econômicas, já se sublinhou ser bastante presente o propósito de detalhamento dos 

instrumentos contratuais, incluindo-se, aí, a previsão expressa das chamadas cláusulas de 

inadimplemento cruzado (cross-default). Conseguinte, é possível afirmar que, em muitos – 

senão em todos – os contratos celebrados em tais agendas de financiamento haverá a previsão 

expressa de quais serão as consequências derivadas do inadimplemento, relativo ou absoluto, 

verificado no bojo de tal ou qual negócio.  

Igualmente, ainda que tais coligações sejam caracterizadas como entabuladas por 

partes distintas, significando que os agentes econômicos somente participam de um ou de 

alguns dos contratos inter-relacionados, é bastante nítida, se não uma atuação 

verdadeiramente concertada entre todas elas, pelo menos a legítima expectativa de vinculação 

entre as distintas prestações, uma vez que há, de forma muito presente, certa comunhão de 

interesses voltada à realização do fim concreto, mediante esforço comum. 

Corroborando a afirmação acima, cogite-se, exemplificativamente, dos contratos de 

fornecimento, por meio do qual a sociedade de propósito específico, de um lado, adquire 

insumos e matéria-prima necessários à operação do empreendimento e, de outro, realiza o 

escoamento dos produtos ou serviços gerados. Naturalmente, a prestação da SPE, neste último 

contrato, somente se revela útil caso as prestações do fornecedor, no primeiro, estejam sendo 

regularmente adimplidas. Ora, não faz sentido obrigar a SPE a fornecer produtos, no âmbito 

do contrato offtake, que não podem ser produzidos em virtude da ausência de abastecimento 

de insumos atribuída ao fornecedor. 
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Mas atente-se para o fato de que, também aqui, é usual que as partes prevejam e 

coordenem, de forma minudenciada, as hipóteses nas quais os distintos participantes poderão 

opor, aos demais, inadimplementos atribuídos àqueles que não são partes em sentido estrito, 

mas, isto sim, terceiros interessados, em defluência da comunhão de interesses acima referida 

e da posição jurídica ocupada por tal agente econômico em relação aos demais e ao fim 

concreto. 

De todo modo, nunca é demais ressaltar que, havendo espaços lacunosos, o 

raciocínio empreendido pelo intérprete deverá ser orientado pela ideia de prestabilidade 

residual da operação, avaliando eventual existência de equilíbrio global entre os contratos 

vinculados. E, relembre-se, tendo-se em vista a regra geral de afetação, é autorizado referir a 

um sobredever de cautela exigido das partes da coligação (em sentido amplo), considerando-

se que o descumprimento de sua prestação pode ocasionar, no limite, a extinção da operação 

como um todo.  

É o caso, por exemplo, do inadimplemento absoluto atribuído à sociedade de 

propósito específico no âmbito de determinado contrato de garantia – cuja natureza acessória 

é, senão superada, extremamente relativizada em um project finance, em virtude de sua 

relevância como proteção do sistema – que poderá gerar a ineficácia superveniente dos 

demais. 

 

4.5. Project Finance e coligação nas decisões judiciais brasileiras 

 

Ao longo das últimas páginas, procedemos, inicialmente, à caracterização dos 

programas de project finance como verdadeiras situações de coligação, indicando que os 

contratos celebrados naquelas agendas de financiamento guardam, entre si, relação de 

dependência juridicamente relevante. Além disso, buscamos explicitar as principais 

consequências jurídicas, classificáveis em torno dos grupos da interpretação, qualificação e 

derrogação de regime jurídico típico, plano da validade e plano da eficácia. 

Agora, em última etapa, é interessante examinar se, e em que medida, as poucas 

decisões de nossos tribunais envolvendo a modalidade de financiamento aqui analisada se 

valem da teoria da coligação contratual. Este passo é importante, em nosso ver, haja vista que, 

temos sustentado, o ambiente institucional, compreendendo, certamente, as decisões judiciais, 

pode impactar, positiva ou negativamente, no fluxo negocial do project finance e, em última 

instância, no desenvolvimento econômico do país sede. 
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De fato, são poucas as decisões judiciais que tiveram a oportunidade de enfrentar 

questões relativas aos financiamentos por project finance sob a perspectiva da vinculação de 

contratos539. Nas escarças ocasiões, as considerações foram, a exemplo do que aconteceu na 

dogmática – e isto não deve causar perplexidade – pouco rigorosas do ponto de vista técnico. 

Veja-se, por exemplo, o seguinte excerto: 

 

Rejeito a preliminar de ilegitimidade. A SPE integra o que se denomina “Project 

Finance”, negócio jurídico complexo que envolve três pessoas jurídicas distintas: o 

“sponsor”, o investidor e a SPE, companhia que tem como único objeto ser 

detentora do ativo e veículo para a captação de recursos no mercado financeiro. A 

rede de contratos e os atos societários da SPE, segundo Guilherme Araújo Drago, 

necessários à efetivação de um “Project Finance”, constituem uma rede de 

contratos coligados internamente, ligados por um nexo funcional que é a 

própria causa desta coligação, entendida causa como função econômica e social do 

negócio jurídico: a captação de recursos para a construção de um ativo. A 

complexidade da estrutura do “Project Finance” não permite analisar cada um dos 

negócios isoladamente, nem interpretá-los como autônomos e independentes. Como 

disse o autor acima, “Encarar a SPE como se mera sociedade o fosse, 

desconsiderando sua função no “Project Finance”, bem como sua causa, é ignorar a 

base sobre a qual foi firmado o negócio jurídico originalmente”. 

A causa da SPE não é simplesmente a conjugação de esforços e recursos para 

explorar certa atividade econômica, com vistas à produção de bens ou prestação de 

serviços, com escopo de lucro. O “ato de fundação da sociedade pode ser 

enquadrado como sendo um negócio jurídico indireto, na medida em que sua função 

é a de servir como veículo através do qual será feita a estruturação financeira”. 

Considerando-se a coligação entre os contratos que compõem a estrutura complexa 

do “Project Finance”, tendo em conta a sua causa atípica, que lhes retira a 

individualidade e autonomia, não há como reconhecer a ilegitimidade da ré540. 

(grifo nosso) 

 

As imprecisões, no breve trecho, são críticas.  

De plano, não se deve identificar a coligação contratual com os negócios jurídicos 

complexos. Conseguinte, faz-se alusão, mais uma vez, à suposta existência de “rede de 

contratos” que, posteriormente, é adjetivada como “rede de contratos coligados 

internamente”, ligados tais contratos por um “nexo funcional que é a própria causa desta 

                                                           
539 Aqui, devemos fazer a ressalva de que nossa pesquisa se limitou aos repositórios, em primeira e segunda 

instância, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 

Gerais (TJMG) e do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). Nos respectivos sistemas de 

pesquisa, consultamos pela expressão “project finance”, acompanhada de “coligação contratual”, “coligação”, 

“contratos coligados”, “coligados”, “rede de contratos”, “rede contratual” e “rede”. Com tais parâmetros, 

somente nos deparamos com quatro decisões de primeira instância que atenderam aos critérios de busca, todas 

proferidas pelo mesmo magistrado. 

Além disso, é oportuno rememorar que é comum atribuir à arbitragem o poder decisório sobre questões 

eventualmente controvertidas em programas de project finance. Em virtude da confidencialidade de tais 

decisões, não foi possível aferir como o tema vem sendo tratado nestas arenas. 
540 Sentença proferida pelo Juiz Marcelo Tsuno, nos autos do processo nº 4027508-06.2013.8.26.0224, 7ª Vara 

Cível da Comarca de Guarulhos/SP. A mesma fundamentação é repetida pelo mesmo Juiz, ipsis litteris, em 

outros três processos, de números (i) 4034593-43.2013.8.26.0224; (ii) 4030349-71.2013.8.26.0224; e (iii) 

0031832-44.2012.8.26.0224. 
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coligação”, “entendida causa como função econômica e social do negócio jurídico: a captação 

de recursos para a construção de um ativo”. 

A hipotética qualificação dos contratos celebrados em um project finance como 

integrantes de uma rede de contratos já foi assertivamente desconstruída. Ademais, é grave a 

confusão entre os institutos da coligação e das redes, porquanto essencialmente distintos. Ora, 

se o que se quer é afirmar a infungibilidade dos contratos, o recurso adequado deve ser, 

naturalmente, à coligação contratual, não às redes. 

Além disso, o nexo funcional que vincula, de forma juridicamente relevante, os 

vários contratos celebrados em um project finance não se confunde, absolutamente, com uma 

tal “causa da coligação”. A bem da verdade, o vínculo provê, isto sim, o suplemento de 

significação de cada um dos negócios jurídicos celebrados, lhes orientando com vistas à 

consecução do específico fim concreto (e não função) do programa (isto é, da operação 

econômica subjacente).  

Igualmente equivocadas são as menções a uma suposta “causa da SPE”, bem como à 

“causa atípica” do project finance (que, sabemos, não se trata de um ou outro negócio 

jurídico), pior ainda à sua ilusória capacidade de tolher a “individualidade e autonomia” dos 

contratos singularmente considerados.  

Isto porque a sociedade de propósito específico, como sociedade que o é, não tem 

causa. Presumidamente, estar-se-ia a falar do contrato de constituição da SPE, mas ainda 

assim a confusão permanece, uma vez que a função econômico-social do contrato de 

sociedade (que é meio, não fim), sua causa, não pode ser confundida com o fim concreto do 

programa. 

Por fim, a coligação contratual não tem (nem assim se pretende imputar-lhe) a 

capacidade de dissolver a individualidade dos negócios individuais, que assim conservam-se 

estruturalmente (note-se, em conteúdo e forma) autônomos, se bem que funcionalmente 

atrelados, como já tivemos a oportunidade de observar541. 

 

  

                                                           
541 Categórica, nesta esteira, a observação de P. A. Forgioni: “Respeitar a unicidade da operação econômica não 

significa derreter os contratos e desprezar a formação jurídica do negócio. O intérprete não tem diante de si uma 

Pangeia, e sim uma estrutura jurídica escolhida pelas partes, à qual se deve curvar”. Cf. Contratos empresariais, 

cit., p. 57. 
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5. PROJECT FINANCE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

Nos capítulos anteriores, nossas reflexões se voltaram à análise pormenorizada das 

estruturas de project finance, ao apontamento dos principais traços e consequências jurídicas 

derivadas da coligação contratual e, conectando estes dois conjuntos de ponderações, à 

identificação da existência de nexo funcional e finalístico a vincular os contratos celebrados 

naquelas agendas de financiamento, deduzindo alguns dos principais consectários que daí se 

notam. 

Agora, neste último capítulo, a tarefa é explicitar, em uma primeira etapa, como o 

capital privado tem participado dos investimentos, notadamente aqueles em infraestrutura. 

Derivando desta análise inicial, buscaremos discorrer a respeito da importância dos arranjos 

de project finance como promotores do desenvolvimento econômico, especialmente nos 

chamados países em desenvolvimento. 

Preliminarmente, queremos assentar o significado que, neste trabalho, assume a 

locução “desenvolvimento” ou, ainda, “desenvolvimento econômico”. Como faremos 

novamente adiante, aqui nos apoiamos na construção dogmática de D. C. North. 

Segundo a compreensão de tal autor, o desenvolvimento pode ser definido como um 

movimento ao longo do espectro das ordens de acesso limitado, traduzindo-se em uma 

transição societal, por meio da qual uma nação passa, de uma ordem de acesso limitado, a 

uma ordem de acesso aberto. Esse movimento, sustenta, geralmente leva a um aumento na 

produção e na renda. No entanto, incrementos em renda (“crescimento econômico”) 

raramente são capazes de, per se, permitir que Estados realizem tal transição societal, que 

depende muito mais do surgimento de mecanismos institucionais e organizacionais aptos a 

permitir a transferência, para o campo político, de benefícios atingidos no plano 

econômico542. 

Note-se que, para entender a definição acima apresentada, é preciso explicitar, 

igualmente, o que são ordens de acesso limitado e ordens de acesso aberto. 

As ordens de acesso limitado – que, segundo D. C. North et. al., compreendem quase 

que a totalidade das sociedades humanas existentes ao longo dos últimos dez milênios –, 

muito embora oscilem com relação à densidade e variação das organizações existentes, 

compartilham das características genéricas de que, nelas, existe uma certa coalizão que 

                                                           
542 Cf. NORTH, Douglass C. et. al. Limited access orders in the developing world: a new approach to the 

problems of development, World Bank Policy Research Working Paper, nº 4.359, 2007, p. 36 e SALAMA, 

Bruno Meyerhof. Sete enigmas do desenvolvimento em Douglass North, Economic Analysis of Law Review, v. 

2, nº 2, 2011, pp. 405-406.  
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manipula o sistema político, limitando o acesso de outros grupos às atividades que geram 

renda, que, a seu turno, são distribuídas entre essa mesma elite, apoiadora do establishment543.  

Em termos simples, B. M. Salama aponta que, nas ordens de acesso limitado, o 

sistema político manipula o sistema econômico, permitindo que as elites obtenham renda por 

meio da limitação do acesso, de outros grupos marginalizados, às esferas política e 

econômica544. 

As ordens de acesso aberto, por sua vez, envolvem (i) amplo acesso às atividades de 

cunho econômico, político, religioso e educativo, que é franqueado a todos os cidadãos do 

Estado; (ii) intenso apoio, deste último, a organizações que estruturam tais atividades; e (iii) 

aplicação indistinta e imparcial da rule of law a todos os cidadãos. Nesses ambientes, percebe-

se uma vigorosa competição política e econômica, fato que origina e sustenta uma 

retroalimentação entre as duas arenas545. Consequência, como aponta B. M. Salama, é que o 

livre acesso aos sistemas político e econômico incitam a formação de organizações mais 

sofisticadas, que, em contraponto, permitem a geração de valor na sociedade546. 

Em conclusão, adotar a definição de desenvolvimento econômico proposta por D. C. 

North et. al. implica, necessariamente, assumir uma concepção dinâmica do mesmo. Na 

verdade, como sustenta B. M. Salama, na visão daquele autor, o desenvolvimento seria um 

epifenômeno ou, em outras palavras, um fenômeno secundário. Isto porque sugere uma 

verdadeira concatenação de circunstâncias que possibilitam determinada comparação 

temporal – se for possível identificar que a circunstância posterior é, em alguma medida, 

superior à anterior sob determinada lente de análise, então será possível falar em 

desenvolvimento (assim, fenômenos primários é que determinarão, ou não, o 

desenvolvimento)547.  

Concretamente, o avanço societal no espectro das ordens de acesso limitado, em 

direção às ordens de acesso aberto, configura uma melhoria circunstancial apta a ilustrar, 

portanto, o desenvolvimento econômico de um Estado. 

 

                                                           
543 Cf. Limited access orders, cit., p. 3. 
544 Cf. Sete enigmas do desenvolvimento, cit., p. 407. 
545 Nas palavras de D. C. North et. al., uma ordem de acesso aberto “is defined as a country where access to 

economic, political, and social organizations, including the freedom to form them, is open to all individuals who 

qualify as citizens in the society and where citizens comprise most of the population. The ability to form 

organizations at will is necessary to sustain thriving competition in both politics and economics.” Cf. Limited 

access orders, cit., pp. 6-7. 
546 Cf. Sete enigmas do desenvolvimento, cit., p. 410. 
547 Ibidem, pp. 422-423. 
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5.1. Participação do capital privado em infraestrutura 

 

De plano, é preciso ter em mente a noção de que a participação do capital privado 

nos investimentos em infraestrutura548 não se expandiu de forma linear, mas, antes, enfrentou 

ciclos de abundância e retração, conforme oscilavam, também, os panoramas econômico e 

político em níveis locais, regionais e mundiais.  

Assim, C. Harris nos lembra que a década de 1990 fora marcada por rápidos e 

amplos movimentos governamentais no sentido de envolver o setor privado no provimento e 

financiamento de infraestrutura, de modo que os recursos aportados pelos particulares em 

setores como energia, telecomunicações, transportes e fornecimento de água e esgoto 

totalizaram, no período compreendido entre 1990 e 2001, aproximadamente US$755 bilhões, 

distribuídos entre mais de 2.500 projetos549. 

Ainda que de maneira oscilante, os dados disponíveis revelam que os investimentos 

em projetos de infraestrutura nos países de baixa e média renda550 têm aumentado 

progressivamente, atingindo, no ano de 2012, o volume recorde de pouco menos de US$220 

bilhões, canalizados em mais de 1.000 projetos, como demonstra o gráfico abaixo551: 

                                                           
548 Como bem apontam C. Dinthilac, F. Ruiz-Nuñez e Z. Wei, o conceito de “infraestrutura” pode variar 

amplamente na literatura. Contudo, adotamos, aqui, noção semelhante àquela empregada por tais autores – 

segundo a qual infraestrutura compreende todas as instalações utilizadas e necessárias para fornecer energia, 

transporte, água e saneamento e telecomunicações. Contudo, entendemos que infraestrutura é qualquer sistema 

para disponibilizar serviços e instalações, úteis ou necessárias, ao atendimento de necessidades básicas, vitais ao 

afloramento da prosperidade e que possibilitam o desenvolvimento econômico-social de um país. Cf. The 

economic impact of infrastructure and public-private partnerships: literature review, World Bank Group Working 

Papers, 2015, p. 2. 
549 Cf. Private participation in infrastructure in developing countries: trends, impacts, and policy lessons, World 

Bank Group Working Papers, 2003, p. 1. 
550 Classificados de acordo com a metodologia estabelecida pelo World Bank Group, que se baseia no produto 

interno bruto per capita, ajustado, em termos cambiais, pelo método Atlas daquela mesma instituição. Para 

maiores informações, remetemos o leitor ao sítio eletrônico 

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups, 

acessado em 13/03/2017. 
551 Extraído do banco de dados Private Participation in Infrastructure, do World Bank Group, disponível em 

http://www.ppi.worldbank.org, acessado em 13/03/2017. 



233 

 

 

Fonte: Private Participation in Infrastructure, World Bank Group. 

 

Esta pretensão de inclusão do setor privado encontrava, por certo, razão de ser 

centrada, especialmente, na própria natureza dos investimentos em infraestrutura que, como 

se sabe, são inerentemente complexos, usualmente compreendendo expressivos volumes de 

capital, não raro canalizados em ativos pouco líquidos. 

Tais características, aliadas aos reconhecidos e copiosos problemas pelos quais 

passavam as entidades públicas que se ocupavam da provisão de infraestrutura552, bem como 

aos constantes e subsequentes prejuízos orçamentários originados da titularidade pública de 

tais operações, semearam campo fértil para o capital privado. 

Em certa síntese, ao redor do mundo, iniciativas que convidaram o capital privado a 

prover e custear investimentos em infraestrutura, desde que adequadamente desenhadas e 

implementadas, desempenharam importante papel em auxiliar governos a disponibilizar, a 

seus cidadãos, utilidades básicas553. 

Como bem se sabe, não é recente o estabelecimento de um nexo bastante claro entre 

a situação da infraestrutura (e dos investimentos em infraestrutura) e as condições de 

desenvolvimento de um país554, incluindo-se os impactos da primeira no alívio da pobreza, 

                                                           
552 Nesta linha, como nota C. Harris, “although the performance of individual publicly-owned utilities varied, 

some governments had failed by the 1990s in their attempts to provide critical infrastructure services to their 

citizens. Chronic inefficiency, poor pricing policies, and corruption meant that these companies could not 

provide adequate services to existing consumers, let alone consider expanding services”. Cf. Private participation 

in infrastructure, cit., p. 3. De forma consoante, em 1998 afirmavam M. Dailami e D. Leipziger: “The 

commitment to private sector participation in infrastructure services is a common policy objective in countries as 

diverse as China, India, Indonesia, Australia, the United Kingdom, Colombia, Chile, and Argentina. Driven by 

fiscal austerity and widespread disenchantment with the performance of state-owned utilities, many governments 

are turning to private sector to build, operate, finance, own, and transfer new power plants, toll roads, 

telecommunication facilities, ports, and airports”. Cf. Infrastructure Project Finance and capital flows: a new 

perspective, World Development, v. 26, nº 7, 1998, p. 1.286. 
553 Ibidem, p. 2. 
554 Por tudo, veja-se ESTACHE, Antonio; GARSOUS, Grégoire. The impact of infrastructure on growth in 

developing countries, IFC Economic Notes, nº 1, 2012, p. 1. 
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em igualdade e crescimento e, mais especificamente, na criação de empregos, no acesso aos 

mercados, à saúde e educação. Igualmente, muito embora sejam diferentes as estimativas 

quantitativas e as metodologias aplicadas, muitos dos estudos produzidos identificam um 

efeito positivo da provisão de infraestrutura no desenvolvimento econômico (em outras 

palavras, uma correlação positiva entre tais fatores)555. 

Além disso – e de forma mais importante –, o desenvolvimento de um mercado 

financeiro e de capitais sólido e robusto, além de ampliar o volume de capital disponível em 

determinada região, desencadeia uma melhoria na qualidade do capital existente.  

Em certa síntese, estudos demonstram que mercados bem desenvolvidos (i) 

colaboram para um aprimoramento alocativo e facilitam o acesso de empreendedores aos 

recursos, reduzindo substancialmente o custo do capital; (ii) incentivam o estabelecimento de 

estruturas de governança corporativa mais eficazes, oferecendo soluções aos problemas de 

agency e de assimetria informacional; (iii) facilitam a distribuição adequada de riscos; (iv) 

mobilizam e permitem a combinação de recursos; e (v) facilitam as trocas de bens e 

serviços556. 

 

5.2. Investimentos em Project Finance e desenvolvimento econômico 

 

Pois bem, viu-se que o investimento em infraestrutura guarda relação direta e 

positiva com o desenvolvimento, facilitando o acesso da população a serviços e condições 

essenciais ou úteis. Mas investimento em infraestrutura, ainda que realizado por capital 

privado, pode se dar por diversas maneiras, dentre as quais o project finance. Assim, muito 

embora estabelecido o ponto de partida, é preciso ir além, identificando como se associam, a 

um, a modalidade de financiamento da qual nos ocupamos e, a dois, o desenvolvimento 

econômico de um país557. 

S. Kleimeier e R. Versteeg, enfrentando o problema, selecionaram um conjunto 

amostral de 90 países, no período compreendido entre os anos de 1991 e 2005. Utilizando um 

modelo de crescimento situado dentro do panorama neoclássico, em que, basicamente, tal 

fenômeno é assumido como crescimento, medido pela variação logarítmica no produto 

                                                           
555 Cf. DINTHILHAC, Clio; RUIZ-NUÑEZ, Fernanda; WEI, Zichao. The economic impact of infrastructure, 

cit., pp. 3-4. 
556 Por tudo, veja-se KLEIMEIER, Stefanie; VERSTEEG, Roald. Project finance as a driver, cit., p. 50. 
557 Neste ponto, devemos reconhecer que os estudos de apoio utilizam, como variável analítica, o “crescimento 

econômico”, que, como sugerimos anteriormente, é conceito menos abrangente do que o de “desenvolvimento 

econômico”. 
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interno bruto real per capita de cada país ao longo do intervalo, baseada em dados obtidos do 

Banco Mundial, os autores traçam conclusões bastante interessantes558. 

Em decorrência das características específicas desta modalidade de financiamento, 

sobre as quais já se discorreu extensivamente no presente estudo, inferem os autores ser o 

project finance extremamente flexível e facilmente ajustável aos diferentes ambientes 

políticos e econômicos. Essa flexibilidade, apontam, capacita tais estruturas financeiras a, de 

fato, substituir mercados subdesenvolvidos559. 

Quantitativamente, comprova-se que esta modalidade de financiamento tem um 

impacto positivo no crescimento, especialmente naqueles países de baixa renda. Tais países, 

constatam os autores, podem incrementar seu crescimento econômico anual em até 0,67%, 

ceteris paribus, quando elevam seu nível de investimento em project finance, daquele 

referente ao quarto dos países que menos investem para aquele referente ao quarto dos países 

que mais investem560. 

De forma semelhante, analisando um grupo amostral de “países menos 

desenvolvidos”, conjunto estabelecido segundo critérios apontados pelo Banco Mundial e 

mais restrito do que aquele utilizado por S. Kleimeier e R. Versteeg, L. F. La Cour e J. Müller 

identificam que o project finance desempenha um efeito positivo significante no crescimento 

econômico de tais países. Assim, os testes estatísticos realizados no estudo revelaram que um 

país que não utiliza project finance pode aumentar seu crescimento médio em 0,28% se 

efetuar um movimento convergente à média de utilização daquela modalidade de 

financiamento. Na verdade, em alguns casos, se a utilização for ampliada para os níveis de um 

país que conta com altos investimentos em project finance, o crescimento anual poderia ser 

ampliado em até, aproximadamente, 2%561. 

Aliás, a síntese conclusiva efetuada pelas autoras é muito clara ao descrever que, em 

nenhuma das regressões estatísticas realizadas, o coeficiente project finance exibiu um sinal 

negativo, independentemente do método de estimativa utilizado. Ao contrário, fora 

consistentemente identificado um efeito positivo de tal modalidade de financiamento no 

crescimento dos países menos desenvolvidos. A amplitude de tal efeito, contudo, varia, em 

                                                           
558 Cf. Project finance as a driver, cit., p. 50. 
559 Ibidem, p. 53. 
560 Ibidem, p. 58. No original, veja-se: “Our results show that project finance promotes growth in particular in 

low-income countries. These countries can gain an up to 0.67 percentage point increase in annual economic 

growth, ceteris paribus, when increasing their level of project finance from the 25th percentile of the sample to 

the 75th percentile”. 
561 Cf. Growth and project finance in the least developed countries, International Journal of Economic Sciences 

and Applied Research, v. 7, 2014, p. 92. 
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certa maneira, de acordo com o subperíodo analisado, mas em todos os casos parece haver 

contribuição significativa da variável analisada para o crescimento562. 

 

5.3. Panorama institucional, adequada interpretação das estruturas de financiamento e 

desenvolvimento econômico 

 

Pelo exposto, conseguimos identificar, claramente, a relevância dos investimentos 

realizados em infraestrutura – bem como a crescente e importante contribuição do capital 

privado para alavancar tais investimentos – e, mais especificamente, da modalidade de 

financiamento de que nos ocupamos, com vistas ao desenvolvimento econômico de 

determinada nação. 

Mas nossa pretensão, aqui, vai um pouco além. Afinal, a despeito destes elementos, 

investimento privado em infraestrutura e project finance, serem notórios contributos ao 

desenvolvimento, por que razão a compreensão da estrutura contratual de tais financiamentos 

como verdadeiro arranjo de contratos coligados guardaria qualquer pertinência com a 

prosperidade econômica e social de um dado país? Para construirmos uma resposta 

satisfatória, é preciso raciocinar a respeito da importância das instituições no contexto do 

desenvolvimento. 

Preliminarmente, desejamos já assentar a noção, também aqui defendida, de que as 

instituições importam para o desenvolvimento. Aliás, na visão de D. C. North, as instituições 

são, em verdade, a determinante subjacente do desempenho de longo prazo das economias563. 

Muito embora a concepção seja, de certo modo, abstrata, de já podemos definir as 

instituições como sendo as regras do jogo, formais e informais, presentes em determinada 

sociedade, cujo principal papel é, em certa medida, reduzir a incerteza por meio do 

estabelecimento de um arranjo estável (mas não necessariamente eficiente) para as interações 

humanas.  

De maneira mais formal, são elas todas as limitações, concebidas pelos seres 

humanos, que moldam a interação entre eles. Como consequência, as instituições estruturam 

os incentivos relacionados aos intercâmbios, sejam eles políticos, sociais ou econômicos, 

determinando, igualmente, o conjunto de oportunidades disponível na sociedade, enquanto 

                                                           
562 Cf. LA COUR, Lisbeth F.; MÜLLER, Jennifer. Growth and project finance p. 93. 
563 Cf. NORTH, Douglass C. Institutions, institutional change, cit., p. 107. Uma breve, mas oportuna síntese, 

apresentada por meio das lentes da teoria institucionalista de D. C. North, de como as instituições impactam no 

desempenho econômico, vem em GALA, Paulo. A teoria institucional de Douglass North, Revista de Economia 

Política, v. 23, nº 2, 2003, p. 103. 
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que a mudança institucional define a forma pela qual as sociedades evoluem ao longo do 

tempo e, portanto, é elemento chave para compreender qualquer mudança histórica564.  

Paralelamente às instituições, conotadas acima como as regras do jogo, as 

organizações, que incluem os corpos políticos, econômicos, sociais e educacionais, são grupos 

de indivíduos conectados por determinado propósito de atingir certos objetivos. Estas últimas 

são estabelecidas como consequência do conjunto de oportunidades resultantes das limitações 

de conduta existentes e, se as instituições são as regras do jogo, as organizações são, 

metonimicamente, as equipes que disputam esse mesmo jogo565. 

Em certa síntese, as instituições existentes em determinada localidade afetam 

diretamente seu desempenho econômico em virtude, especialmente, do impacto causado pelas 

primeiras, positiva ou negativamente, sobre os custos de produção e intercâmbio. Em 

linguagem mais difundida, é possível afirmar que as instituições podem contribuir para a 

redução ou para o aumento dos custos de transação566 com os quais têm de interagir as 

organizações. 

Se as instituições contribuem para o aumento dos custos de transação, ainda que 

reduzam a incerteza por meio da estabilidade, o resultado final será tornar as organizações que 

naquele ambiente se desenvolverem mais eficientes, mas essa eficiência será orientada a 

tornar a sociedade cada vez menos produtiva e, por meio do efeito causado pelas organizações 

nas instituições, conduzir a estrutura institucional, cada vez menos, à atividade produtiva. 

Segundo D. C. North, esta “dependência da trajetória”567 acontece porque os custos de 

transação, ao lado dos modelos subjetivos por meio dos quais os atores econômicos 

                                                           
564 Cf. NORTH, Douglass C. Institutions, institutional change, cit., pp. 3, 6, 7, 47. Muito embora o autor divise 

as instituições em formais e informais, sobre as primeiras é que nos deteremos aqui. As instituições formais 

compreendem as decisões políticas e judiciais, as regras econômicas e os contratos. 
565 Cf. NORTH, Douglass C. Institutions, institutional change, cit., p. 5. 
566 Os custos de transação assumidos pela teoria de D. C. North derivam, basicamente, dos custos relativos à 

informação, compreendendo os custos de avaliar os atributos valiosos do que está sendo intercambiado e os 

custos relacionados à tutela e proteção de direitos e à exigência de cumprimento dos contratos (enforcement). 

Ibidem, p. 27. 

E, complementarmente, instituições efetivas aumentam os benefícios decorrentes de soluções cooperativas ou, 

por outro lado, os custos de defection, em um linguajar emprestado da teoria dos jogos. Retomando, tais 

instituições reduzem os custos de transação e produção por intercâmbio, de modo a ser possível realizar ganhos 

potenciais decorrentes das transações. Assim, tanto as instituições políticas como econômicas são partes 

essenciais de uma matriz institucional efetiva. Cf. NORTH, Douglass C. Institutions, Journal of Economic 

Perspectives, v. 5, nº 1, 1991, p. 98. 
567 A expressão aparece definida como sendo “more than the incremental process of institutional evolution in 

which yesterday’s institutional framework provides the opportunity set for today’s organizations and individual 

entrepreneurs (political or economic). The institutional matrix consists of an interdependent web of institutions 

and consequent political and economic organizations that are characterized by massive increasing returns. That 

is, the organizations owe their existence to the opportunities provided by the institutional framework”. Cf. 

Institutions, cit., p. 109. 
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interpretam a realidade não lhes conduz no sentido de movimentar marginalmente em direção 

a resultados mais eficientes do ponto de vista produtivo568. 

Como já dissemos anteriormente, as instituições formais, foco de nossa análise, 

compreendem, também, os contratos. Na visão da teoria institucionalista, sobre a qual nos 

apoiamos, os contratos refletem o conjunto de incentivos e desincentivos embutido na 

estrutura de direitos de propriedade, bem como as características de enforcement do ambiente 

institucional. Assim, o conjunto de oportunidades dos agentes econômicos e as formas de 

organização por eles concebidas nos contratos em específico serão daí derivadas569. 

Especificamente com relação aos contratos, D. C. North afirma, de forma bastante 

categórica e alinhada com nossos propósitos, que a inabilidade de uma sociedade em 

desenvolver mecanismos eficientes de cumprimento contratual a baixo custo é a mais 

importante fonte, tanto da estagnação histórica, como do subdesenvolvimento contemporâneo 

do “terceiro mundo”570. 

A princípio, em um cenário ideal, o enforcement por terceiros envolveria uma parte 

neutra, com habilidade de, sem nenhum custo, avaliar os atributos de um contrato e, também 

sem custos, exigir o cumprimento de tais contratos de modo que a parte infratora sempre 

houvesse de compensar a parte prejudicada, em certa medida que tornaria o descumprimento 

proibitivamente custoso.  

No mundo real, contudo, o terceiro (chamado de enforcer) tem, em termos 

econômicos, sua própria função de utilidade, que ditará suas próprias percepções a respeito 

das questões analisadas. Além disso, a garantia de cumprimento dos contratos é um 

                                                           
568 Cf. Institutions, institutional change, cit., p. 9. E, mais adiante, à p. 110, veja: “Third world countries are poor 

because the institutional constraints define a set of payoffs to political/economic activity that do not encourage 

productive activity”. No mesmo sentido, GALA, Paulo. A teoria institucional, cit., p. 93. 
569 Cf. NORTH, Douglass C. Institutions, institutional change, cit., p. 52. 
570 E note o argumento subsequente exposto pelo autor: “In a wealth-maximizing world [...] contracts will be 

self-enforcing when it pays the parties to live up to them – that is, in terms of the costliness of measuring and 

enforcing agreements, the benefits of living up to contracts will exceed the costs”. Cf. Institutions, institutional 

change, cit., pp. 54-55. 

Neste mesmo sentido, em outra oportunidade D. C. North assim pontua: “It is important to stress here that both 

the structure of the enforcement mechanisms and the degree of imperfection of enforcement are important in the 

choices that are made”. Cf. Institutions and economic growth: an historical introduction, World Development, v. 

17, nº 9, 1989, p. 1.321. 

Aliás, a respeito da importância do direito dos contratos, como instituto, no prisma do azeitamento da atividade 

econômica, registra G. K. Hadfield: “The idea that the effectiveness of contract law is critical to the growth of 

economic activity is widespread in the literature on development and transition economies”. Cf. The many legal 

institutions that support contractual commitments. In: MÉNARD, Claude; SHIRLEY, Mary M. (coord.). 

Handbook of new institutional economics, Berlin: Springer-Verlag, 2008, p. 176. 
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procedimento custoso e qualquer análise deve, necessariamente, agregar tais custos na 

equação571. 

A grande problemática se apresenta quando as decisões, arbitrais e judiciais, relativas 

ao cumprimento contratual, verdadeiras instituições formais – que afetam, diretamente e como 

visto, o conjunto de oportunidades disponíveis às organizações e, por efeito de feedback, são 

também por estas últimas afetadas (em verdadeira “dependência da trajetória” rumo à 

ineficiência produtiva) – são incertas, seja em decorrência de insuficiência da produção 

científica que lhes serve de apoio, seja em decorrência dos comportamentos daqueles que 

decidem.  

No limite, estes custos de transação incrementais podem até mesmo inviabilizar a 

realização de transações que, de outro modo, aconteceriam572. Não por outra razão a 

dogmática jurídica identifica, como verdadeiras molas propulsoras do direito comercial, a 

segurança e previsibilidade jurídicas oferecidas pelo sistema, que guardam correlação positiva 

com o azeitamento do fluxo de relações econômicas573. 

                                                           
571 E, diferentemente do que ocorre em um cenário ideal, em que a informação é ampla e encontra-se disponível, 

de forma completa, para todos, na prática a adequada interpretação ou integração contratual por terceiros 

somente pode ser realizada se o enforcer souber, adivinhar ou imaginar a realidade negocial e as específicas 

vontades das partes no momento da conclusão do contrato, considerando, ainda, como estas previam a execução 

do programa contratual no tempo. Cf. SZTAJN, Rachel. Teoria jurídica da empresa, 2ª ed., São Paulo: Atlas, 

2010, p. 114. 
572 Cf. NORTH, Douglass C. Institutions, institutional change, cit., p. 59, 67. Identificando a interferência das 

decisões judiciais na economia, D. C. North pontua, à p. 111, que, há muito, “regulations, judicial decisions, and 

statute laws, to name but a few formal constraints, shape the policies of firms, trade unions, and other 

organizations and hence determine specific aspects of economic performance”. 

Em consonância com o quanto já apresentado neste estudo, S. Djankov et. al. identificam, em pesquisa empírica, 

que “one cannot presume in economic analysis, especially applied to developing countries, that property and 

contract are secured by courts”. A noção relaciona-se com a apuração, também realizada no estudo, de que os 

países que adotam ordenamentos jurídicos de modelo civil law enfrentam um formalismo judicial – associado, 

quase unanimemente, a índices de avaliação qualitativa dos sistemas jurídicos – muito superior àqueles que 

adotam sistemas de tradição do common law. Cf. Courts, Quarterly Journal of Economics, v. 118, nº 2, 2003, p. 

510. 

Nesse mesmo sentido, observe-se as anotações de E. R. Grau: “A ordem pública é constituída pelas normas 

jurídicas que constituem o núcleo mais expressivo daquilo que Nicos Poulantzas chama de “le besoin de calcul 

de prévision”: os agentes econômicos, no interior de um mercado extremamente complexo, no qual o ganho 

voltado à acumulação de capital joga um papel preponderante, necessitam de uma justiça e de uma administração 

cujo funcionamento possa ser, em princípio, calculado racionalmente [...] Nesse quadro, a ordem pública, para 

além da racionalidade da generalidade da lei, garante a execução dos contratos, pois saber com certo grau de 

certeza que os contratos serão respeitados, isso é indispensável ao sucesso empresarial”. Cf. A ordem econômica 

na Constituição de 1988, 14ª ed., São Paulo: Malheiros, 2010, p. 31. 
573 Cf. FORGIONI, Paula Andrea. A interpretação dos negócios empresariais, cit., pp. 12, 14, 30. Nas palavras 

da autora, a “calculabilidade jurídica assume, assim, uma dimensão toda própria: apanágio da racionalidade 

jurídica, significa a possibilidade de cálculo do resultado. O direito é racional porque garante o processo e não o 

resultado a ser obtido, mesmo porque a “álea normal” é inerente aos negócios. Ou seja, o direito é estruturado 

com o propósito de possibilitar o cálculo do resultado (Weber), viabilizando, inclusive, a previsão do 

comportamento do outro, segundo os parâmetros por ele colocados (Irti)”. O raciocínio aparece, novamente, em 

seu Contratos empresariais, cit., p. 224. 

Ainda sobre a relação entre previsibilidade e calculabilidade, cf. ROCHA, Lara Bonemer Azevedo da; 

RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. Previsibilidade das decisões judiciais como fator de desenvolvimento, Revista 
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A bem da verdade, o reconhecimento desta convergência positiva entre a existência 

de um ambiente institucional que garanta um adequado enforcement contratual e o avanço 

econômico não é recente.  

Já em 1999, R. Levine publicava estudo em que examinava como o ambiente legal 

afetava o desenvolvimento financeiro e, posteriormente, demonstrava como este fato se 

conectava com o crescimento econômico de longo prazo. Ali, os testes estatísticos 

comprovaram que o ambiente legal, avaliado conforme três variáveis, dentre as quais figurava 

a garantia efetiva de cumprimento contratual, está positivamente associado ao crescimento 

econômico. Com relação a este último, aliás, consignou-se que os resultados sugeriram que os 

sistemas legais que garantem o cumprimento contratual, incluindo-se os contratos celebrados 

com o Poder Público, promovem, de forma eficiente, o desenvolvimento de intermediários 

financeiros, elemento este que se associa – de forma também provada pelo estudo – com o 

desempenho econômico574. 

Pelo visto, é possível traçar a seguinte linha de raciocínio. Os investimentos em 

infraestrutura são extremamente importantes e guardam relação direta e positiva com o 

desenvolvimento econômico de uma nação. Muitos desses investimentos contam com a 

participação do capital privado e, dentre as várias formas de interação entre setor público e 

privado nesta arena, figura o project finance. Especificamente com relação ao último, também 

se demonstrou que a presença de níveis mais elevados desta modalidade de financiamento, 

especialmente nos países de mais baixa renda, é capaz de fomentar a prosperidade da nação 

receptora dos investimentos. 

Paralelamente, assentou-se que as instituições e a matriz institucional – na qual estão 

compreendidas as decisões arbitrais e judiciais575 – estabelecem o conjunto de oportunidades 

disponível às organizações. Se direcionadas à redução dos custos gerais de transação, 

conjunto no qual se incluem os custos relativos à garantia de execução dos contratos 

(enforcement), tais instituições conduzem ao desenvolvimento econômico. Disso, extrai-se, 

                                                                                                                                                                                     
da AJURIS, v. 40, nº 32, 2013, pp. 175-178 e, mais recentemente e das mesmas autoras, A importância do 

sistema de justiça para o desenvolvimento econômico, Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Estado do 

Paraná, nº 6, 2015, pp. 122-130. 
574 Cf. Law, finance and economic growth, Journal of Financial Intermediation, v. 8, 1999, pp. 8, 10, 21, 24. A 

conclusão esposada pelo autor à p. 33 é peremptória: “Moreover, contract enforcement matters as much as the 

formal legal and regulatory codes. Countries that impose compliance with laws efficiently and enforce contracts 

– including government contracts – effectively tend to have much better developed financial intermediaries than 

countries where enforcement is more lax”. 
575 Para uma análise da eficiência do Poder Judiciário sob a perspectiva neoinstitucionalista de D. C. North, cf. 

RIBEIRO, Marcia Carla Pereira; NETO, Rogério Rudiniki. Uma análise da eficiência do Poder Judiciário com 

base no pensamento de Douglas North, Quaestio Iuris, v. 09, nº 04, 2016, pp. 2.025-2.040. 
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em termos simples, que um adequado enforcement contratual contribui, direta e 

positivamente, para a prosperidade econômica. 

Agora, devemos notar que a identificação, por parte dos terceiros na posição de 

enforcers, de que os diversos arranjos contratuais entabulados ao longo de uma agenda de 

project finance encontram-se vinculados por um nexo funcional e finalístico, em verdadeira 

coligação contratual, destrinchando, a partir daí e de acordo com as particularidades do caso, 

as consequências jurídicas apropriadas, é um dos elementos que garante um eficiente sistema 

de garantia de execução contratual.  

Ora, não nos parece haver outra maneira de certificar, aos agentes econômicos, que o 

quanto por eles pactuado será, se assim for o caso, confirmado pelas instâncias decisórias, 

senão mantendo um compromisso firme e sério com a adequada leitura e interpretação da 

realidade negocial576 que, no caso dos financiamentos aqui analisados, por certo não pode 

marginalizar a relevância da configuração da coligação de contratos. 

Sobressai evidente que, caso os agentes econômicos tenham de conviver com a 

possibilidade de que os articulados e, por vezes, relacionais contratos celebrados, todos eles, 

colimando-se, como fim último, a consecução de uma operação econômica complexa, sejam 

interpretados como instrumentos absolutamente independentes e desvinculados, não se 

extraindo qualquer consequência jurídica da interrelação que, no plano fático, existe entre 

eles, então é notório que os custos de transação incrementais (sobretudo, no plano do 

monitoramento e enforcement) serão incorporados aos preços, mais especificamente, mas não 

se limitando, nas taxas de retorno adicionais exigidas pelos financiadores, o que poderá, em 

última análise, inviabilizar a realização de negócios que, de outro modo, aconteceriam577. 

                                                           
576 E, deste modo, concordamos com G. K. Hadfield, quando este afirma que o problema do comprometimento 

contratual, em uma perspectiva macroeconômica, parece não ser somente uma questão de se decidir se é 

possível, ou não, certificar-se da garantia de execução dos contratos. Em verdade, a questão diz muito mais 

respeito a se avaliar o custo dos mais variados mecanismos de enforcement e – desejamos ressaltar este ponto – a 

eficácia com que tais mecanismos incrementam a confiança que as partes contratantes depositam no 

cumprimento de seus contratos. Cf. The many legal institutions, cit., p. 180. 

Além disso, veja-se a firme assertiva de P. A. Forgioni: “Como se vê, ao nos depararmos com as novas fronteiras 

do direito comercial, o repúdio dogmático à atividade interpretativa é injustificável e perigoso, desaguando – ao 

contrário do que criam os antigos – no aumento do grau de insegurança e de imprevisibilidade jurídicas. É 

preciso, pois, refutar esse positivismo distorcido, que deixa os agentes à mingua de soluções jurídicas para suas 

necessidades econômicas”. Cf. Apontamentos, cit., p. 40. E, mais especificamente sobre a relevância do papel da 

jurisprudência na consolidação da calculabilidade e certeza jurídica, da mesma autora, cf., Tullio Ascarelli, cit., 

pp. 25 e ss. 
577 De forma mais sofisticada, a relação entre o direito dos contratos, compreendido como um dos possíveis 

mecanismos de garantia da execução dos negócios, e a atitude dos agentes econômicos pode ser assim descrita: 

“What enforcement mechanisms [incluindo, portanto, o direito dos contratos] share in common is their impact on 

a first-mover’s rational beliefs, at the time the bargain is struck, about the likelihood of performance: in the 

presence of the mechanism the first-mover attaches a higher probability of the occurrence of the event in which 

he or she receives the value of the promised performance. Formal contract law, in theory, achieves this 

transformation in beliefs in two ways. First, it alters the payoff associated with reneging on a promise and thus 
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Como consequência última, investimentos que poderiam ser canalizados para a 

construção ou melhoria e desenvolvimento de empreendimentos voltados à infraestrutura, que 

possibilitariam o acesso da população a serviços e facilidades essenciais ou úteis, deixarão de 

ser direcionados ao país, impactando, portanto, no desenvolvimento econômico-social do 

mesmo. 

É necessário pontuar – e isto reconhecemos – que uma das limitações do presente 

estudo é não conseguir quantificar em que medida o não acolhimento de nossa hipótese de 

pesquisa – isto é, o não reconhecimento de coligação contratual nos esquemas de project 

finance – impacta negativamente o nível de negócios em um país. De fato, a pretensão escapa 

de nossos objetivos, mas acreditamos haver campo fértil para pesquisas empíricas que 

pretendam examinar a questão. Isto, contudo, não deve subtrair a validade das conclusões 

aqui apresentadas. 

 

  

                                                                                                                                                                                     
alters the incentives of the second-mover. Second, it provides some guarantee of compensation or court-ordered 

performance in the event the second-mover fails to fully respond to the risk of legal consequences”. Cf. 

HADFIELD, Gillian K. The many legal institutions, cit., p. 179. 

Sobre a nossa realidade, há mais de 15 anos asseverava L. F. X. Borges: “Embora flexibilidade seja a palavra-

chave para permitir as inevitáveis adaptações do projeto à realidade, ela significa a assunção de riscos calculados 

e um alto grau de credibilidade entre os participantes. Nesses casos, uma legislação que dê um grande poder 

conciliatório aos juízes e um judiciário ágil e que entenda o contexto de operações internacionais estão 

subentendidos na própria montagem das operações. A experiência parece indicar a necessidade de cautela ao se 

utilizar esse contexto jurídico-econômico em operações de project finance no Brasil”. Cf. Project Finance e 

infra-estrutura, cit., p. 115. 
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CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho tomou, como hipótese de pesquisa, a qualificação dos diversos 

contratos usualmente celebrados em operações de project finance como verdadeira coligação 

contratual. Partindo daí, foram derivadas consequências jurídicas que se apresentam em 

matéria de interpretação dos contratos, qualificação e derrogação de regime jurídico, plano da 

validade e plano da eficácia. Já em tom de fechamento, associou-se, de um lado, a 

compreensão da coligação e, de outro, o estabelecimento de um adequado panorama 

institucional que contribua, em última instância, para o desenvolvimento econômico. 

Acreditamos que a hipótese suscitada fora comprovada, na medida em que se tornou 

evidente o fato de que os variados contratos celebrados ao longo das agendas de 

financiamento examinadas não podem ser compreendidos como uma pluralidade de negócios 

desvinculada, mas, antes, como um programa de contratos coligados – no qual ocupa posição 

central o contrato de crédito –, unidos por um nexo finalístico, orientados, todos eles, à 

consecução da operação econômica subjacente. 

Portanto, se é certo que os negócios conservam sua autonomia estrutural, exercendo 

ainda, cada um, o resultado econômico-social que deles se espera, a apresentação de um fim 

concreto, coincidente com o desenvolvimento e operação do projeto, em consonância com a 

estrutura de alocação de riscos concebida e acordada contratualmente, e trabalhando como um 

norte, impõe ao intérprete determinados compromissos inarredáveis. 

Tais incumbências incluem, dentre outras, (i) a necessária interpretação global dos 

contratos; (ii) o reconhecimento do surgimento de relações jurídicas envolvendo personagens 

que não permanecem adstritas à noção tradicional de “partes” (que, então, poderá autorizar a 

aplicação de remédios sinalagmáticos e a oposição de inadimplemento de “terceiros”); (iii) o 

distanciamento, estrutural ou funcional, de determinado negócio em concreto com relação ao 

quadro normal, estabelecido em lei, justificando, portanto, a derrogação de seu regime 

jurídico típico (como é o caso do contrato de O&M); (iv) o prestígio à regra geral de 

instabilidade do fim concreto frente à invalidade ou ineficácia de um dos contratos do project 

finance, acarretando, no mais das vezes, a ineficácia superveniente dos demais; e (v) a 

relativização da natureza acessória dos contratos de garantia, que assumem papel de 

verdadeiros protetores do sistema. 

O reconhecimento da situação de coligação – notada, ainda, a substancial diferença 

entre esta última e, por exemplo, as redes de contratos – vai de encontro ao rigor científico 
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que se exige da dogmática e não pretende ser estéril, como que afeito a um hipotético 

preciosismo teórico.  

Ao contrário, pensamos, somente por meio deste engajamento firme é que aqueles 

chamados a decidir sobre a matéria, em sede arbitral ou judicial, terão, à sua disposição, 

substratos que oportunizem construções tecnicamente coerentes, conferindo, aos agentes, 

segurança e a tão exigida calculabilidade, estabelecendo-se, assim, instituições formais 

eficientes, que reduzam os custos de transação e contribuam para o azeitamento das relações 

econômicas e, igualmente, propiciem saltos estruturais qualitativos na condição de vida dos 

cidadãos. 

Estamos certos de que não se esvaem os caminhos para a pesquisa no tema. Ao 

revés, partindo da premissa aqui central, ao estudioso se pronunciarão outras – e, então, 

renovadas – problemáticas, que serão, seguramente, merecedoras de atenção por parte da 

ciência do Direito. 
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