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 Tema: Necessidade de utilização de institutos estrangeiros em contratos de 

M&A 

 

 A - Introdução 

 

 No presente texto somos solicitados a refletir sobre o uso de estruturas contratuais, 

cláusulas, conceitos e institutos de ordenamentos estrangeiros nos contratos de M&A 

regidos pela lei brasileira. O texto que ora se coloca traz as seguintes premissas (i) a 

documentação contratual latino-americana assemelha-se cada vez mais à documentação 

contratual dos EUA (ii) documentação dos EUA se desenvolveu para a cultura jurídica e 

negocial americana, com formação jurídica, tipos particulares de sociedades de 

advogados, instituições jurídicas particulares (iii) Como mais transações na América 

Latina envolvem partes não latino-americanas, particularmente partes norte-americanas, 

os contratos estão se tornando cada vez mais longos e detalhados. Tal medida seria 

desnecessária, já que a legislação local codificada, típica dos países em que estes contratos 

são endereçados, já supririam esta necessidade. 

 

 O presente texto é dividido em quatro partes principais. Na primeira, procuraremos 

refletir sobre os motivos pelos quais os institutos jurídicos norte americanos são trazidos 

para a prática nacional. Na segunda, procuraremos entender quais seriam os impactos 

práticos desta utilização de institutos norte-americanos no direito brasileiro. Na terceira, 

procuraremos identificar, mesmo que brevemente, quais seriam estes institutos; na última 

parte apresentaremos uma possível (e simples) solução para a questão. Para fins do 

presente estudo, o contexto estudado envolve somente contratos de M&A regidos pela lei 

brasileira, de forma que as referências realizadas no presente texto envolvem apenas e tão 

somente este escopo de atuação.  

 

 B. - Dos motivos de utilização de modalidades estrangeiras no Brasil  

 

 Não há dúvida que a importação de institutos jurídicos estrangeiros no 

ordenamento jurídico reflete uma tendência histórica apontada em vários momentos por 

estudiosos de Direito Comparado. Mais do que eventual efeito deletério, trata-se de 

importante ferramenta de inovação e adaptação de ordenamentos jurídicos às demandas 

sociais. Este fenômeno assume proporção mais frequente nos atos da vida econômica, 

financeira e empresarial, onde o peso norte-americano é nitidamente maior.  

 

 No caso da prática de M&A, a doutrina aponta (de forma não exaustiva) que o 

motivo principal deste movimento é a busca por novidades teóricas por parte dos 

operadores, normalmente criadas por um mercado mais dinâmico que o brasileiro. Outro 

ponto que justifica o movimento é a busca por uma metodologia que reflita com maior 

acuidade as cláusulas, negociações e condições adotadas por partes sofisticadas.  

 

 Outra justificativa encontra-se na maior presença de companhia norte americanas 

nestas transações, de forma que é bastante natural e intuitivo que estes atores queiram 

refletir sua metodologia negocial nos instrumentos contratuais. Neste cenário, estas 

companhias também são assistidas por advogados americanos que buscam espelhar suas 

práticas profissionais em países latino americanos.  

 

 C. - Problemas em utilizar-se institutos de direito estrangeiro no contexto 

nacional  

 

 Convém, neste ponto, refletirmos brevemente sobre as possíveis consequências 

advindas da utilização em âmbito nacional destes institutos e modalidades contratuais 



norte-americanos. MARIANA PARGENDLER, em interessante estudo sobre o tema, 

aponta os impactos desta tendência:  

 

“(i) o papel mais forte da boa-fé contratual na tradição romano-germânica; 

(ii) o maior número de normas cogentes na tradição romano-germânica; 

(iii) a maior exigibilidade das cláusulas penais na tradição romano-germânica; 

(iv) a maior disponibilidade da execução específica na tradição romano-

germânica; e 

(v) a maior disponibilidade da extinção contratual por meio de um “novo 

começo” (fresh start) no direito anglo-saxônico da insolvência.
”

 

 

 Somos do entendimento de que a análise de Direito Comparado permite o 

aperfeiçoamento dos ordenamentos e uma maior adequação dos juristas às práticas mais 

modernas, tão útil em um mercado em constante transformação como no M&A.  

 

 O problema ocorre, no entanto, quando há uma importação simplória, através de 

uma mera tradução de cláusulas sem compreender contexto normativo do país originador, 

gerando um resultado irreconhecível no país destinatário. O que se busca é evitar a 

chamada “má importação”, verificada pela simples tradução literal de práticas adotadas 

em outros países. 

 

 Assim, para que este movimento seja proveitoso e construtivo, deve-se levar em 

consideração as estruturas econômicas e políticas subjacentes a cada sistema, de forma a 

levar em consideração características macroeconômicas e políticas de cada localidade. É 

evidente que a cultura local, a forma como os negócios são feitos, a cultura corporativa 

(inclusive de governança), são elementos que deverão ser considerados pelo jurista na 

adoção destes modelos estrangeiros.  

 

 A estrutura de capital também é ponto que deverá ser observado: um fenômeno 

tipicamente brasileiro é a concentração de capital em que, normalmente, o poder decisório 

fica restrito a algumas pessoas (muitas das vezes, pertencentes à mesma família). Existem, 

portanto, diferentes práticas de mercado, que também são refletidas nas normas de 

regulação do mercado, como normas do BACEN, CVM e CADE.  

 

 Além disso, este movimento de “importação” deve considerar o papel do Poder 

Judiciário de cada Sistema. Muito se sabe que no Brasil, o Judiciário desempenha papel 

ativo na fiscalização das cláusulas do contrato para assegurar a sua conformidade com 

valores e objetivos legais.1 Neste ponto, também deve-se levar em consideração a 

formação acadêmica de nossos Advogados, evidentemente mais instruídos sob a ótica 

dos sistemas de civil law.  

 

 D. Da necessidade de “Importação” de cláusulas do direito americano no 

contexto do M&A 

 

 O Direito Comparado permite analisar os diferentes modelos e institutos utilizados 

em ordenamentos jurídicos distintos. Neste ponto, analisaremos os itens “importados” na 

prática de M&A e sua real necessidade, ante a possível previsão legal no ordenamento 

jurídico brasileiro. Aqui questiona-se quais as figuras são adaptadas ao cenário nacional e 

se, eventualmente, são efetivamente necessárias ante a possível existência de situações já 

previstas pelo legislador nacional. Devemos partir da premissa que os modelos contratais 

adotados pelos sistemas de common law são mais liberais, ao passo que os sistemas de 

civl law apresentam características mais intervencionistas.  

 

  No contexto de M&A podemos citar como elementos trazidos do direito 

 
1 Como se sabe, nos sistemas de common law, os tribunais interferem com menos 

intensidade nas cláusulas do contrato.  



norte-americano: (i) cláusula de earn-out (ii) cláusulas de MAC/MAE (iii) cláusulas de 

Sandbagging, Anti-Sandbagging, dentre outras. Passemos à breve análise e críticas das 

cláusulas apontadas, citadas apenas de forma exemplificativa e sem intenção de esgotar o 

tema.  

 

 A cláusula earn-out estabelece um regime diferido para pagamento de uma parcela 

do preço de aquisição e condicioná-lo a certos eventos futuros ou ao atingimento de metas 

de performance ou crescimento após o fechamento da operação. Trata-se de preço 

contingente, através da qual faz-se um ajuste de preço de compra do contrato. As cláusulas 

earn-out podem apresentar duas condições principais: (i) Provisões que tratam do valor 

patrimonial líquido da sociedade de destino; ou (ii) provisões para resultados, com base 

no volume de negócios futuro.  

 

 Assim, os ajustes de preço poderão ser realizados de acordo com (i) avaliação do 

ativo líquido, de acordo com a variação de preço entre o ajuste inicial e o closing (ii) 

ajustes decorrentes em cláusulas earn-out que, como regra, são definidos de acordo com 

os resultados futuros da empresa em transação.  

 

 Embora seja uma prática interessante e reflita uma importante cláusula do ponto 

de vista negocial, questiona-se se esta importação é realmente necessária, especialmente 

se considerarmos a previsão do ordenamento jurídico brasileiro do instituto da 

“condição”, estabelecida nos disposto no artigo 121 do Código Civil, ou mesmo diante de 

uma situação de definição de preço disposta no artigo 483 do Código Civil. 

 

 O mesmo questionamento faz-se diante da utilização das cláusulas MAC e MAE.  

 

 Como se sabe, em qualquer grande aquisição corporativa, existe um atraso entre 

o momento em que as partes firmam um contrato de fusão e o momento em que o preço 

de compra é pago. Um efeito desse atraso é que as condições comerciais ou financeiras 

de uma das partes podem se deteriorar antes do fechamento do negócio, tornando o 

negócio pouco atraente. Tais atrasos criam o risco de que eventuais mudanças durante o 

período afetem adversamente o valor dos negócios de uma parte e, consequentemente, 

reduzam o desejo da contraparte de cumprir o contrato. 

 

 Assim, as partes estabelecem uma cláusula de “mudança adversa”, através da qual 

se uma parte tiver sofrido uma alteração de sua situação financeira antes do fechamento 

do negócio, a outra poderá cancelar a transação ou rever o preço. A cláusula MAC inclui 

uma mudança material adversa (i) nos negócios da parte ou (ii) em sua condição financeira 

ou (iii) em seus resultados operacionais ou (iv) em seus ativos. MAC significa qualquer 

mudança adversa material no negócio, resultados de operações, ativos, passivos ou 

condição financeira do Vendedor, conforme determinado a partir da perspectiva de uma 

pessoa razoável na posição do Comprador. 

 

 Para fins do presente texto, o questionamento que se faz é se o ordenamento 

jurídico brasileiro já não teria previsto a ocorrência da cláusula MAC e MAE, em suas 

disposições sobre onerosidade excessiva ou teoria da imprevisão.  

 

 Questiona-se: Como a cláusula MAC se relaciona às situações de 

imprevisibilidade, tais como variações abruptas de mercado? Qual a necessidade de 

previsão de clausula MAC / MAE ante a previsão legal de onerosidade excessiva do CC? 

 

 A discussão em litígios decorrentes da adoção da Cláusula MAC dá-se pela 

definição do que é alteração adversa para cancelamento ou revisão do negócio. O mesmo 

ocorre no Judiciário brasileiro ante a cláusula de onerosidade excessiva ou teoria da 

imprevisão, temas amplamente debatidos pela jurisprudência nacional.  

 

 Outra cláusula que gera discussões sobre sua necessidade de existência é aquela 



que discorre sobre Sandbagging.  

 

 A Clausula pro-sandbagging dispõe sobre o direito de o comprador ser indenizado, 

independentemente de qualquer conhecimento prévio (antes do fechamento) sobre a 

quebra de uma declaração ou garantia prestada pelo vendedor. Trata-se de cláusula que 

estabelece remédios do comprador contra o vendedor pelo fato de o comprador ter 

conhecimento antes do fechamento da operação. Esta cláusula traz algumas consequências 

(i) encoraja vendedor a realizar a completa declaração sobre o ativo (ii) elimina disputa 

pós-fechamento na medida em que não haverá discussões sobre conhecimento das partes 

sobre determinado fato ou circunstância (iii) desencoraja o vendedor de sobrecarregar o 

comprador com milhares de documentos de due diligence, e, então, afirmar que este tinha 

conhecimento da quebra de declaração (iv) protege o comprador de questões inesperadas. 

Inversamente, na Clausula anti “sandbagging”, o comprador concorda em afastar seu 

Direito indenizatório em relação às declarações e garantias prestadas pelo vendedor sobre 

as quais, antes do fechamento da operação, tinha conhecimento de sua inexatidão. 

 

 Neste ponto, convém questionar: Qual a necessidade da previsão da cláusula pro 

sandbagging em razão da existência dos institutos brasileiros do erro, simulação e fraude? 

Além disso, a responsabilidade civil da parte que violar as declarações e garantias 

dispostas no contrato de compra e venda decorre da chamada responsabilidade civil 

contratual, em que o inadimplemento de uma obrigação por uma das partes acaba por 

gerar o dever de reparação do dano sofrido pela outra parte. Qual a necessidade, portanto, 

da existência da cláusula? 

 

 Mais perturbadora é o questionamento acerca da validade desta cláusula, ante o 

instituto da boa-fé objetiva. 

 

 E. Possível solução para o problema 

 

 Uma possível solução para as consequências verificadas pela importação dos 

institutos americanos no direito brasileiro seria a adoção de (i) lei de regência contratual 

ou (ii) lei de eleição de foro no julgamento de eventual litígio.  

 

 Tradicionalmente denominado conflito de leis no espaço, que em última análise 

significa a potencialidade de aplicação de mais de um sistema jurídico para regular 

determinada situação jurídica, as partes poderão escolher a lei aplicável, que servirá de 

bússola para interpretação (e eventual julgamento do contrato, em um litígio).  

 

 Outro ponto é a escolha do foro, especialmente quando se elege a arbitragem. 

 

 A atenção é maior na arbitragem, já que um dos elementos importantes que devem 

ser analisados no momento da redação da cláusula arbitral é a definição da sede da 

arbitragem. quando as partes escolhem a sede, demonstram claramente a intenção de que 

as repercussões legais do laudo, inclusive sua nacionalidade, decorram do local escolhido, 

independentemente do local onde o laudo é proferido 

 

 F. - Conclusão 

 

 Ao longo do presente texto fomos solicitados a questionar o fenômeno da 

utilização de ferramentas estrangeiras em contratos de M&A no cenário nacional. 

Tivemos a oportunidade de analisar os motivos deste comportamento e suas principais 

consequências para os juristas e para o mercado. Mediante a análise destas cláusulas, 

podemos chegar à conclusão de sua desnecessidade (ou mesmo, em algum grau, em certa 

invalidade) ante a previsão de institutos de proteção no ordenamento jurídico brasileiro.  

 

 Finalizamos o presente texto com uma conclusão propositiva de que talvez a 

cláusula de eleição de foro ou mesmo a cláusula de eleição de lei de regência poderiam 



suprir os problemas e consequências deste fenômeno.  
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