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Resumo 

 

OLIVEIRA, Caio Raphael Marotti de. A cláusula pro-sandbagging (conhecimento 

prévio) em contratos de alienação de participação acionária. 2020. 197 f. Mestrado – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

No Brasil, muitos contratantes têm adotado estruturas de contrato de alienação de 

participação acionária que são bastante similares a modelos contratuais de países da common 

law, em especial dos Estados Unidos e a Inglaterra. Dedicamo-nos nesse trabalho a analisar 

a recepção, no direito brasileiro, a uma das cláusulas dessa estrutura, denominada cláusula 

pro-sandbagging. Essa cláusula é utilizada para assegurar à compradora que seus remédios 

contra a desconformidade de declarações e garantias, após o fechamento do contrato, não 

serão afetados pelo conhecimento da compradora, anterior ao fechamento, sobre essa 

desconformidade. Como a cláusula pro-sandbagging se relaciona às cláusulas de 

declarações e garantias, também analisamos a quais regimes jurídicos a cláusula de 

declarações e garantias pode se integrar, e como o conhecimento da compradora afeta seus 

próprios remédios em cada um desses regimes. Entendemos, então, que cláusulas pro-

sandbagging só produzem efeitos sobre consequências obrigacionais – como 

inadimplemento ou concretização de uma consequência contratual específica, como ajuste 

de preço –, e não sobre os remédios do erro, dolo e vícios redibitórios. Em seguida, traçamos 

um panomora doutrinário que trata de cláusulas pro-sandbagging, separados em dois blocos. 

Na presença de cláusula pro-sandbagging, identificamos os argumentos de autores 

favoráveis e contrários à licitude dessa cláusula. Na ausência de qualquer cláusula 

sandbagging, identificamos os argumentos de autores favoráveis e contrários à licitude desse 

comportamento pro-sandbagging da compradora. Por fim, analisamos os principais 

argumentos contra a licitude desse tipo cláusula, como a infração ao dever de informar 

advindo da boa-fé, infração à vedação à omissão informativa dolosa, infração à vedação de 

comportamento contraditório. Analisamos, ainda, a ideia de que a compradora que fecha o 

contrato com ciência prévia da desconformidade está, por essa própria razão, renunciando 

tacitamente a seus remédios. Concluímos que, em boa parte das situações, via de regra, a 

vendedora está sujeita às consequências obrigacionais negativas – por exemplo, 

inadimplemento ou ajuste de preço para um valor menor – e que apenas em situações muito 

específicas, sujeitas a critérios delimitados e não facilmente superáveis, o conhecimento da 

compradora afastará seus remédios pós-fechamento. Ou caso as partes assim decidam. 

 

Palavras-chave: pro-sandbagging; anti-sandbagging; conhecimento prévio ao fechamento; 

regime legal; sandbagging; declarações e garantias; representations and warranties; 

alienação de partipação acionária; compra e venda de participação acionária; comportamento 

contraditório; renúncia tácita; dever de informar; dolo informativo por omissão; 

modernização do direito dos contratos; conformidade; desconformidade; níveis de satisfação 

do credor.  

  



 

 

 

 

 



Abstract 

 

OLIVEIRA, Caio Raphael Marotti de. The pro-sandbagging clause in share purchase 

agreements. 2020. 197 f. Master – Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 

2020. 

 

In Brazil, many contracting parties have adopted contractual structures that are very similar 

to those of Common Law countries, especially to the United States and the United Kingdom. 

In this dissertation, we analyze brazilian law’s reception of one of the clauses of such 

contracts, namely, the pro-sandbagging clauses. Buyers use this clause to reassure that their 

post-closing remedies arising out of representations and warranties clauses will not be 

affected by any knowledge of their innacuracy, completeness or falsehood acquired before 

closing. Since pro-sandbagging clauses are linked to representations and warranties, we also 

analyze to which brazilian legal frameworks representations and warranties may be 

assimilated, and in which way buyer’s pre-closing knowledge may affect its post-closing 

remedies in any of those frameworks. We are of the opinion that pro-sandbagging clauses 

may affect obligational consequences – such as breach of warranty or other specific 

contractually provided consequences, such as price adjustment –, but other remedies such as 

erro, dolo and vícios redibitórios remain unaffected. Subsequently, we describe academic 

discussions concerning pro-sandbagging clauses, in two parts. In the presence of a pro-

sanbbagging clause, we describe arguments in favor or against the legality of this clause. In 

the absence of any sandbagging clause, we describe arguments in favor or against the legality 

of this clause. Eventually, we analyze the main arguments against the lawfullness of such 

clase, such as infringement of good faith’s duty to disclose, of the prohibition of contraditory 

behavior (venire contra factum proprium), of the prohibition fraudulent misrepresentation 

by informative omissision (omissão informativa dolosa). We also analyze the idea that if a 

buyer proceeds to closing knowing, beforehand, the falsehood, inaccuracy and 

incompleteness of representations and warranties, she is, for this exact reason, waiving its 

post closing remedies. We conclude that, in many occasions, as a rule, the seller is subject 

to negative obligational consequences – for instance, breach of warranty or price adjustment 

to a lower amount – and that only in very specific situations, subject to specific criteria, not 

easily verifiable, buyer’s pre-closing knowledge will affect its post-closing remedies. Or if 

the parties decide so. 

 

 

Keywords: pro-sandbagging; anti-sandbagging; pre-closing knowledge; default rule; 

sandbagging; representations and warranties; share purchase agreements; venire contra 

factum proprium; implict waiver; duty to disclose; fraudulent misrepresentation by omission 

of information (dolo informativo por omissão); modernization of contract law; conformity; 

levels of creditor’s satisfaction . 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Uma sociedade, A, negocia a aquisição do controle acionário de outra sociedade, B, 

com base em informações fornecidas pela alienante das ações representativas do controle de 

B. 

Essa alienante fornece documentos os quais ela declara e garante que refletem a 

situação patrimonial da sociedade B. E que seguem princípios de contabilidade geralmente 

aceitos. Também estabelece contratualmente que essas informações declaradas e garantidas 

são verdadeiras, precisas e corretas. Essa alienante permite, ainda, que a sociedade 

adquirente A investigue os negócios da sociedade B, dando-lhe acesso a livros e documentos 

de B.  

As partes acordam, por fim, que as informações cuja veracidade, precisão e correção 

a alienante declarou e garantiu — as cláusulas de declarações e garantias — continuam 

vinculantes mesmo após o “fechamento”1 do contrato, independentemente de qualquer 

investigação feita pela adquirente ou do conhecimento dela sobre falsidades antes do 

fechamento do contrato. Ou seja, estabelecem uma cláusula pro-sandbagging. 

Realizando a investigação sobre as informações da sociedade B — o procedimento 

de auditoria ou due diligence —, a sociedade A descobriu que não apenas os princípios de 

contabilidade não haviam sido observados, mas que a condição patrimonial da sociedade B 

era incorreta, imprecisa, falsa. Ainda assim, as partes concluem o negócio.  

Nessa situação, as partes podem contratar que o conhecimento da compradora de que 

as informações declaradas e garantidas pela vendedora não eram verdadeiras, corretas, 

precisas, antes do fechamento do contrato não exclui as consequências pela desconformidade 

estabelecidas contra a vendedora que as declarou e garantiu? 

                                                 
1 Ainda há poucos estudos sobre se os jargões “assinatura” e “fechamento” dos contratos, e suas qualificações 

jurídicas. Talvez se tratem de contratos preliminares e contratos finais. Ou, parece mais usualmente, a divisão 

entre o momento da conclusão do contrato (assinatura) e do seu aperfeiçoamento (fechamento). Seja como for, 

essa discussão ainda é incipiente e não é objeto dessa dissertação. Por isso, usaremos alguns jargões – 

assinatura, fechamento, “condições precedentes”, “covenants” – dada a atual escassez doutrinária e falta de 

entendimento mais consolidado sobre eles. Além disso, pela variedade das redações contratuais, delimitar a 

que figura jurídica o fechamento ou a assinatura correspondem invarialmente dependerá de descrever 

determinadas cláusulas sobre esse assunto e o programa contratual, sendo talvez impossível determinar isso de 

modo abstrato, aprioristicamente. Por fim, para uma descrição mais detalhada sobre assinatura e fechamento, 

confira-se o item 2.3.2.1. 
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Em outras palavras, se as partes acordarem uma cláusula pro-sandbagging, o 

conhecimento da adquirente – sobre a desconformidade2 de declarações e garantias, 

obtido antes do fechamento do contrato – afasta a tutela protetiva a que ela pode 

recorrer, após o fechamento do contrato, por essa mesma desconformidade das 

declarações e garantias? 

Para responder a essa pergunta precisamos, em primeiro lugar, entender o que são as 

cláusulas de declarações e garantias. Quais suas funções, em que contexto negocial elas são 

prestadas, quais os remédios3 conferem à adquirente em caso de não veracidade e de que 

forma o conhecimento da adquirente afeta esse tipo de tutela. Não há uma posição única na 

doutrina nacional sobre esse assunto, e a análise doutrinária que se produziu até o momento 

nos parece ter respondido a essas questões de forma inadequada, imprecisa, inexata. 

Discutiremos, por isso, essas questões na primeira parte dessa dissertação, apresentando 

nossa visão sobre esse tipo de cláusula, nos aspectos que nos interessam nessa dissertação. 

Note-se que, a depender da caracterização jurídica da cláusula de declarações e 

garantias, haverá diferentes consequências pela falta de veracidade, precisão, correção.  

Para ilustrar, assuma-se, por exemplo, que as declarações e garantias conferem uma 

destinação subjetiva à coisa alienada, nos termos do art. 441 do Código Civil, e que a tutela 

da compradora é, no caso de inveracidade, apenas o remédio contra vícios ocultos. O vício 

descoberto antes do fechamento por definição não é oculto, e a adquirente não tem proteção 

alguma após o fechamento, nessa situação.  

                                                 
2 Em nosso trabalho, declarações desconformes (e a desconformidade das declarações) são declarações falsas, 

incorretas ou imprecisas quando comparadas com o mundo fático. 
3 Usaremos o termo remédio, importação de outra cultura jurídica, pela sua flexibilidade explicativa. Sobre 

como entendemos o termo remédios: “Qué es un remédio? ¿qué es un sistema de remédios? Remedio es toda 

medida de protección que ofrece el ordenamiento jurídico a un sujeto en una determinada situación, frente a la 

lesión de un interés. Tales medidas pueden consistir en pretensiones (que atribuyen al legitimado la facultad 

de exigir a otro sujeto un dar hacer o no hacer algo, pudendo utilizar, incluso, una acción para hacer efectivo 

su contenido; por ejemplo: la pretensión indemnizatoria), o en derechos potestativos (que atribyes al legitimado 

la facultad de modificar, por medio de su voluntad, una situación jurídica; por ejemplo, la anulación, la 

resolución). El término remedio, no es un término que tenga arraigo histórico en nuestro ordenamiento ni en la 

tradición jurídica continental, proveniente del Derecho romano. En ella es más frecuente hablar de acciones, o 

de pretensiones, si nos situamos fuera del ámbito estrictamente procesal. Pero él término remedios (proveniente 

del derecho angloamericano y con un uso cada vez más extendido en los textos de derecho europeo) tiene la 

ventaja de su mayor flexibilidad. No está contaminado por la construcción judicialista que históricamente ha 

acompaãdo las medidas de protección del derecho de contratos. Permite incluir tanto las pretensiones como los 

derechos potestativos. Permite además referirse a las medidas de protección que se desarrollen fuera del 

proceso (por ejemplo: anulación o resolución extrajudicial, mediante declaración de voluntad)”. (MORALES 

MORENO, Antonio Manuel. ¿Es posible construir un sistema precontractual de remedios? Reflexiones sobre 

la propuesta de modernización del derecho de obligaciones y contratos en el marco del derecho europeo. In: 

DOHRMANN, Klaus Jochen Albiez (Dir.). Derecho privado europeo y modernización del derecho 

contractual en España. Barcelona: Atelier, 2011, p. 402). 
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Mas há outras possibilidades de caracterização das cláusulas de declarações e 

garantias: geram obrigações de garantia, um gênero de obrigações pouco estudado; fazem 

parte do suporte fático de obrigações com consequências específicas, funcionando como um 

elemento antecedente, por exemplo, em uma cláusula de ajuste de preço; servem de base 

para a formação do contrato. No caso de obrigações de garantia ou obrigações com 

consequências específicas, diferentemente do regime dos vícios redibitórios, o 

conhecimento prévio da desconformidade pode não ser relevante. 

Além dessa primeira dificuldade para a resolução do problema, o conhecimento 

prévio da adquirente pode afetar seus remédios de outra forma.  

Não mais em razão da natureza das declarações e garantias (e respectivas limitações 

das tutelas protetivas), mas sim pelo confronto com outras figuras, como o dever de boa-fé 

que se deve guardar nos contratos, consubstanciado no dever de informar. Exemplifiquemos. 

No julgado americano CBS v. Ziff-Davis, em que nos inspiramos para descrever a 

situação hipotética acima4, a CBS (compradora) notificou a Ziff-Davis (vendedora) de que 

as declarações e garantias prestadas eram falsas. Como a vendedora entendia, apesar disso, 

que as declarações e garantias eram verdadeiras, ela contra notificou a compradora, alegando 

que todas as condições para o fechamento do contrato foram atendidas e insistindo que a 

compradora deveria concluir a operação. Ambas, então, concordaram que o fechamento do 

contrato “não constituiria renúncia de quaisquer direitos ou defesas que quaisquer das 

partes pudessem ter”5. Como é de se esperar, as declarações e garantias se mostraram 

desconformes. Nesse caso, a compradora teve sua tutela protetiva confirmada pelo 

judiciário, incidindo sobre a vendedora as consequências da desconformidade.  

A parca doutrina sobre cláusulas pro-sandbagging levantou alguns questionamentos 

à utilização desse tipo de cláusula, derivados não só da boa-fé consubstanciada no dever de 

informar, mas também na proibição a comportamentos contraditórios. Há doutrina ainda que 

mencione o campo dos comportamentos concludentes, imaginando uma situação de possível 

renúncia tácita.  

Desse modo, questionamos: se a compradora conhece a falsidade antes do 

fechamento do contrato, surge para ela o dever de informar a vendedora sobre a falsidade 

                                                 
4 O qual descrevemos com mais detalhes no item 2.4, e que tratava de uma alienação de ativos e não de controle 

acionário, ressalve-se. 
5 75 N.Y.2d 496 (1990). CBS Inc., Appellant, v. Ziff-Davis Publishing Co. et al., Respondents. Court of 

Appeals of the State of New York. Argued February 8, 1990. 
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das declarações e garantias, como a compradora CBS fez? Não informar a vendedora afasta 

desta as consequências contra a falsidade? A compradora deixar de informar a vendedora 

não constitui dolo por omissão de informações? Essa é a primeira das dificuldades que 

enfrentamos para a resolução do problema dessa dissertação: o dever de informar advindo 

da boa-fé e a omissão dolosa de informação. 

Além disso, a compradora que conclui o contrato, mesmo conhecendo a 

desconformidade das declarações, não gera na vendedora a legítima expectativa de que 

nenhuma das consequências negativas em razão da desconformidade será exercida contra a 

vendedora? Essa é a segunda das dificuldades que enfrentaremos: a proibição ao 

comportamento contraditório. 

Por fim, de modo similar, mas com particularidades próprias, o comportamento da 

compradora de concluir o contrato apesar desse conhecimento não significa que a 

compradora tacitamente abre mão de seus remédios contra a vendedora? Essa é nossa 

terceira dificuldade: a possibilidade de haver renúncia tácita. 

Faz-se necessário, ainda, delimitar melhor nossa discussão. As estruturas contratuais 

são diversas e não necessariamente reproduzem a mesma configuração. 

Analisaremos situações de (i) alienação do controle de sociedades anônimas 

fechadas, (ii) em que há separação entre o momento em que as declarações e garantias são 

prestadas e o momento do “fechamento” do contrato, (iii) a estrutura contratual reproduza o 

que já foi chamada de os quatro cavaleiros6 de um contrato de alienação de controle, ainda 

que apenas três delas nos interessem, quais sejam, as cláusulas de declarações e garantias, 

de indenização e de condições precedentes, (iv) que conte com cláusulas de, entire 

                                                 
6 “Four horsemen”, que serias cláusulas de representations and warranties, covenants, conditions precedent e 

indemnification: “[t]hese contractual four horsemen function together as a unit, serving different but 

complementary purposes” (FREUND, James C. Anatomy of a merger. New York: Law Journal Press, 1975, 

p. 153). 
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agreement7, disclosure schedule8, sole remedy9, (iv) que se dê em um mercado com 

empresários experientes e assessorados, (v) excluídas situações de dependência econômica 

ou outros desníveis entre as partes que acarretem consequências jurídicas não analisadas 

aqui. 

Ainda que não reflita necessariamente a situação contratual ou o contexto das práticas 

de mercado de qualquer alienação de controle de companhias fechadas10, a estrutura 

contratual acima mencionada nos parece bastante difundida11. Por essa razão a adotamos. 

                                                 
7 Cláusulas que pretendem se sobrepor a quaisquer negociações anteriores à assinatura ou à conclusão contrato. 

Por exemplo: “This agreement supersedes all prior agreements, whether written or oral, between the parties 

with respect to its subject matter ([…]), and constitutes ([…]) a complete and exclusive statement of the terms 

of the agreement between the parties with respect to the subject matter of this Agreement” (AMERICAN BAR 

ASSOCIATION. Model Stock Purchase Agreement with commentary. v. I. 2nd Ed. Chicago: American Bar 

Association, 2010, p. 360). 
8 Cláusula que funciona como detalhamento das declarações e garantias: “The Disclosure [Schedule] will 

usually provide exceptions to representations made by Sellers. Accuracy is critical because inaccuracy can 

trigger a breach of relevant representations. The Buyer's first draft of an acquisition agreement can omit 

exceptions to representations and references to a disclosure [schedule], thereby shifting the burden to Seller 

to add language in the representations that provides for exceptions” (AMERICAN BAR ASSOCIATION. 

Model Stock Purchase Agreement with Commentary. v. I. 2nd Ed. Chicago: American Bar Association, 

2010, p. 17). 
9 Cláusulas em que se adota as cláusulas de indenização como única proteção do comprador. Exemplo Os 

vendedores podem estabelecer que “the indemnification provided by [indemnification’s clause] is Buyer's 

exclusive remedy for breach of the Model Agreement, arguing that any limitations on damages and the time 

for asserting claims that Sellers have succeeded in negotiating would be frustrated if Article 11 were not 

Buyer's exclusive remedy”. Como veremos, a validade desse tipo de previsão no direito norte americano, a 

depender das normas estaduais, é limitada, impedindo a exclusão de situações em que houve fraudulent 

misrepresentaion, semelhante ao dolo (“Indeed, influenced by the widely accepted legal maxim that ‘fraud 

vitiates everything it touches’, courts often have rebuffed the efforts of contracting parties to avoid litigation 

over who said what to whom during pre-contract negotiations, holding that tort-based liability for fraudulent 

(including reckless) misrepresentations, unlike tort-based liability for negligent or innocent representations, 

could not be contractually disclaimed” (LEWIS, W. Benton; WEST, Glenn D. Contracting to avoid extra-

contractual liability – can your contractual deal ever really be the ‘entire’ deal?. The Business Lawyer, v. 64, 

Aug. 2009, p. 1021-1022). 
10 Por exemplo, no contrato de compra e venda de ações do Processo n. 2045741-05.2018.8.26.0000, da 2ª 

Instância do TJSP, não foram estabelecidas declarações e garantias. 
11 Vejam-se, por exemplo, os contratos de compra e venda de ações tornados públicos em diversos processos, 

que estabelecem que as declarações e garantias serão validas, completas, precisas, e outras variações. Na 2ª 

Instância do TJSP: Processo n. 2229068-84.2017.8.26.0000 (“válidas, verdadeiras e completas”); Processo n. 

1071071-80.2016.8.26.0100 (“verdadeiras e corretas em todos os seus aspectos”); Processo n. 1013697-

43.2015.8.26.0100 (“verdadeiras, precisas, completas e não enganosas e correspondem aos fatos”); Processo 

n. 1056793-45.2014.8.26.0100 (“pelas quais assumem total responsabilidade quanto à existência, exatidão, 

fidelidade e validade”); Processo n. 1083758-26.2015.8.26.0100 (“verdadeiras, abrangentes e precisas”); 

Processo n. 2005632-17.2016.8.26.0000 (“serão verdadeira e corretas no fechamento”, embora não estabeleça 

essas características antes do fechamento); Processo n. 2122248-12.2015.8.26.0000 (“veracidade das 

declarações. Todas as declarações ou garantias contidas neste contrato não omitem fatos necessários para 

evitar que as declarações aqui prestadas, em vista das circunstâncias nas quais elas foram efetuadas, sejam 

enganosas, incompletas, incorretas ou imprecisas”); Processo n. 2165398-72.2017.8.26.0000 (“Precisão das 

declarações. Nenhuma das informações contidas nas declarações, garantias ou acordos do Vendedor […] 

contém qualquer declaração imprecisa, incorreta ou que não corresponde à realidade. Todos os documentos 

fornecidos à investidora […] são cópias legítimas, completas e fieis dos documentos que pretendem declarar”); 

Processo n. 2191914-03.2015.8.26.0000 (“verdadeiras, precisas, completas e não enganosas e correspondem 
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Apenas para situar o leitor, no capítulo 2 descrevemos as cláusulas sandbagging (pro 

e anti) e as razões para contratá-las. Como elas se relacionam com as cláusulas de 

declarações e garantia, também descrevemos essas cláusulas e os sistemas contratuais em 

que pode estar inserida. As partes podem negociar sistemas de declarações e garantias menos 

autônomos, em que as consequências são aquelas estabelecidas pelo regime legal; como 

podem negocio sistemas de declarações e garantias mais autônomos, com a inclusão de 

cláusulas de condições precendetes, de indenização etc. 

No capítulo 3 analisamos as razões que as partes têm para contratar cláusulas de 

declarações e garantias, bem como os regimes jurídicos a que podem se submeter, a depender 

das circunstâncias concretas. As cláusulas de declaração e garantia podem se configurar 

como obrigações de garantia, ocasio em que a desconformidade acarreta inadimplemento do 

programa contratual, permitindo o recurso aos remédios do inadimplemento, exceto pela 

execução específica. Podem se tratar também de mero suporte fático para consequências 

contratuais específicas, como uma cláusula de ajuste de preço pós-fechamento. Analisamos 

ainda as declarações e garantias como possíveis razões determinantes, quando a 

desconformidade pode permitir recorrer ao erro e ao dolo; e como possíveis destinações 

subjetivas de uma coisa a determinado uso, quando a desconformidade permite recorrer ao 

regime dos vícios redibitórios. Notamos, por fim, que pode haver concomitância entre os 

regimes. 

No capítulo 4 traçamos um panorama do escasso material produzido sobre as 

cláusulas pro-sandbagging, e sobre qual o regime legal se ausente qualquer cláusula de 

sandbagging (pro ou anti).  Defendemos que as cláusulas pro-sandbagging são válidas em 

vista da autonomia da vontade de força vinculante dos contratos, e que são necessárias razões 

concretas para que se possa afastá-las. 

Por fim, no capítulo 5 analisamos algumas das razões comumente mencionadas por 

quem considera que tais cláusulas são ilícitas ou que não produzem efeitos. No campo da 

ilicitude questionaremos uma possível infração ao dever de informar advindo da boa-fé ou a 

ocorrência de dolo informativo por omissão. Também analisaremos a noção de que fechar o 

contrato tendo conhecendo da desconformidade infringe a vedação a comportamentos 

                                                 
aos fatos”). No STJ, em Decisão Monocrática no Processo 2016/0253440-8 (“são verdadeiras, completas e 

precisas em todos os aspectos e não são enganosas”). 

Os contratos de compra e venda de ações com essa estrutura nos parece indicar seu uso já corrente em 

determinados meios. Não alegamos, contudo, que essa pequena amostra seja representativa da distribuição 

total da estrutura desses contratos. 
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contraditórios. Por fim, no campo da não produção de efeitos, analisamos se fechar o 

contrato tendo conhecimento das desconformidades se trata de uma renúncia tácita do 

comprador a seus remédios pós fechamento. 
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6. CONCLUSÃO 

 

As cláusulas pro-sandbagging têm surgido na prática dos contratos de alienação de 

participação acionária. As partes podem contratar cláusulas pro-sandbagging por diversos 

motivos, como pressões de tempo, ou por ser muito custoso conhecer a real extensão da 

desconformidade de uma cláusula de declaração e garantia antes do fechamento do contrato. 

Preferem, assim, explicitar que o conhecimento pré-fechamento da desconformidade de 

declarações e garantias adquirido pelo comprador não afetará seus remédios pós-fechamento 

provenientes da mesma desconformidade das declarações e garantias. 

As partes contratam cláusulas de declarações e garantias principalmente em razão da 

assimetria de informação entre elas, problema que pode ser resolvido seja fornecendo 

informações reais – normalmente via due diligence ou respondendo a perguntas, ainda que 

se possa utilizar cláusulas de declarações e garantias – seja estabelecendo informações para 

fins contratuais, caso da cláusula de declarações e garantias quando aloca riscos pela 

desconformidade das informações. 

As cláusulas de declaração e garantia podem se apresentar de forma mais enxuta, 

sem se relacionar com outras cláusulas, sendo complementadas de forma mais abrangente 

pelo regime legal. Elas podem se apresentam em sistemas contratuais mais autônomos, 

quando são combinadas a cláusulas de condições precendentes, de indenização, dentre 

outras. 

Seja como for, há diversas redações das cláusulas de declarações e garantais, e dos 

contratos de que fazem parte, de modo que apenas no caso concreto é possível determinar a 

que regime jurídico se submetem.  

Em determinados momentos podem ser vistas como obrigações de garantia, quando 

a desconformidade ocasiona a inadimplemento do programa contratual, gerando as 

consequências usuais do fenômeno do inadimplemento, exceto por não admitir execução 

específica. Podem, também, configurarem-se como meros antecedentes do suporte fático de 

consequências contratuais específicas, a exemplo de uma cláusula de ajuste de preço. Podem 

ser vistas, ainda, como razões determinantes, caso em que o comprador dispõe de remédios 

como as figuras do erro e do dolo. Em situações ainda mais específicas, as cláusulas de 

declarações e garantias podem ser vistas como destinação subjetiva da coisa a determinado 
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uso, quando a desconformidade permite ao comprador recorrer ao regime dos vícios 

redibitórios.  

De todos esses regimes, as cláusulas pro-sandbagging podem produzir efeitos apenas 

com relação às obrigações de garantia, ou quando se tratam de mero suporte fático para 

consequências contratuais específicas. O comprador que descobre a desconformidade de 

cláusulas de declaração e garantia antes do fechamento não pode recorrer aos remédios do 

erro, dolo ou dos vícios redibitórios, já que o engano ou o desconhecimento da situação é 

elemento indispensável para que se possa recorrer a esses remédios legais. 

Como regra geral, em vista dos princípios da autonomia da vontade e da força 

vinculante dos contratos, as cláusulas pro-sandbagging são válidas. Elas podem, contudo, 

tornarem-se ilícitas caso infrinjam deveres de boa-fé, como o dever de informar e a vedação 

ao comportamento contraditório. 

Quanto ao dever de informar, o pressuposto inicial para que surja é a assimetria de 

informações: o comprador deve conhecer algo que o vendedor ignora. De modo que se 

ambos comprador e vendedor tiverem ciência – ou oportunidades de acesso iguais – a uma 

informação, não há que se falar em descumprimento do dever de informar do comprador 

para com o vendedor sobre esse assunto, nem de suas consequências negativas. 

Se o vendedor desconhece a informação, passamos para o passo seguinte. O vendedor 

deve se desincumbir do seu ônus de se auto informar. Como a informação do comprador diz 

respeito à prestação do vendedor, o ônus do vendedor é muito difícil de ser superado, pois, 

em regra, uma parte não tem o dever de fornecer à contraparte informações sobre a 

prestação da contraparte. Além disso, o vendedor pode fazer perguntas ao comprador para 

descobrir se o comprador soube de desconformidades, o que faz parte do seu ônus de se auto-

informar. As exceções à regra de que o comprador não precisa informar o vendedor sobre a 

prestação do vendedor são muito específicas, como relações especiais de confiança, ou 

inversões drásticas sobre a assimetria informativa – caso de administradores que adquirem 

as participações da companhia que administram, por exemplo. Ainda que o ônus de se auto 

informar seja ultrapassado, a informação deve ser exigível, o que não acontece, por exemplo, 

se o comprador realizou esforços extraordinários para obtê-las. As informações devem estar 

circunscritas, ainda, a informações essenciais para o negócio.  

Assim, apenas se superados todos esses altíssimos requisitos surge para o comprador 

o dever de informar o vendedor. Esse dever, pode, na verdade, se tratar apenas de um ônus 
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material, de modo que o comprador que deixa de informar o vendedor perde o direito aos 

remédios contratuais relacionados à desconformidade que deixou de informar. Mas, lembre-

se que, caso informe, não deixou de descumprir nenhum dever, e, pelo menos em razão do 

dever de informar advindo da boa-fé objetiva a cláusula de declarações e garantias não 

deixará de impor ao vendedor as consequências negativas caso haja desconformidades. 

A nosso ver, para que se possa falar em omissão informativa dolosa, as partes devem 

descumprir um dever de informar, contratual ou não. Quando não se trata de um dever 

contratual, a infração deve se dar ao dever de informar advindo da boa-fé. De modo que, 

além de todos os requisitos mencionados há pouco para o descumprimento de dever de 

informar imposto pela boa-fé objetiva, deve se acrescentar o requisito da intencionalidade. 

Mesmo assim, não é impossível que uma situação assim aconteça. 

Quanto à vedação ao comportamento contraditório, deve-se notar que apenas a 

legítima confiança do vendedor pode ser protegida. Assim, o vendedor que não sabe que o 

comprador tem ciência de alguma desconformidade não espera nenhuma conduta específica 

do comprador, e, nesse caso, não há confiança. Se o vendedor tiver ciência da ciência do 

comprador, a expectativa do vendedor ainda assim tem que ser legítima, fundamentada. E, 

se há uma cláusula específica – pro-sandbagging – que diz ao vendedor como o comprador 

pode se comportar após o fechamento, não é legítima a expecativa de que o comprador não 

vá recorrer a seus remédios após o fechamento.  

Na ausência de cláusula de sandbagging, contudo, não se pode fornecer uma resposta 

a priori sobre qual é o regime legal. Quando as cláusulas de declarações e garantias dizem 

respeito a razões determinantes ou à destinação subjetiva da coisa a determinados uso, a 

regra com relação aos remédios daí advindos é anti-sandbagging. Por outro lado, via de 

regra, quando se fala em obrigações de garantia ou em mero suporte fático para 

consequências contratuais especificas, a tendência do regime legal é no sentido pro-

sandbagging. Justamente em razão da força vinculante dos contratos, que como regra impõe 

as consequências do que foi contratado. Também em razão de, no caso de obrigação de 

garantia, o inadimplemento como regra geral não ser afetado pelo conhecimento prévio do 

credor da obrigação. Acresça-se a isso a responsabilidade estrita imposta no caso de 

obrigações de garantia, não afastável nem mesmo por caso fortuito ou força maior. 

E no caso de se tratar mero suporte fático (de uma cláusula de ajuste de preço pós-

fechamento, por exemplo), o fato de esse ser justamente um método para lidar com o 
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conhecimento pré-fechamento da desconformidade afasta a ideia de que se trata de 

comportamento contraditório.  

Mas a tendência não é inafastável. Por exemplo, se as circunstâncias negociais 

indicarem de outro modo, como talvez seja o caso de cláusula de declaração e garantia com 

uma função informativa real mais pronunciada, como quando as partes estabelecem que as 

cláusulas de declaração e garantia são essenciais à formação do contrato. 

Por fim, não mais no campo da ilicitude, mas, agora, da perda da eficácia, há quem 

tente recorrer à figura da renúncia tácita para afastar os efeitos de uma cláusula pro-

sandbagging, ou de um regime legal pro-sandbagging. A renúncia tácita tem sido objeto de 

abuso para atingir soluções de equidade desde há muito tempo. Por isso, a doutrina, seguindo 

a ideia de que normalmente ninguém renuncia a direito gratuitamente, entende que para se 

caracterizar uma renúncia tácita, o comportamento da parte renunciante deve ser inequívoco, 

ou seja, não pode ser interpretado de nenhuma outra forma que não seja como uma renúncia 

abdicativa. Ora, se a parte ressalva seus direitos, seja notificando à contraparte que está 

ressalvando seus direitos em vista da desconformidade, seja estabelecendo uma cláusula pro-

sandbagging, de modo algum se pode falar em renúncia a seus remédios. 

E, mesmo quando se trata do regime legal, o simples fato de o comprador escolher 

fechar o contrato a despeito de conhecer uma desconformidade de forma alguma se configura 

como um comportamento inequívoco de renúncia a seus remédios. A única informação 

inequívoca que se pode tirar desse comportamento isolado é que tanto vendedor quanto 

comprador declararam a vontade de fechar o contrato. Para que se configure uma renúncia, 

outras circunstâncias precisam ser adicionadas. 
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