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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, parecenos 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
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
6
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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.

8

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 que
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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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