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Resumo 

 

 

 

O presente trabalho teve por finalidade avaliar se os agentes financeiros detém poder de 

controle sobre as sociedades por eles financiadas no âmbito do Project Finance e de que 

forma esse pode ser exercido. O estudo se justifica em virtude da constatação de que os 

agentes financeiros, na condição de provedores de recursos e, consequentemente, credores 

dessas sociedades, com frequência criam mecanismos jurídicos capazes de resultar na 

atribuição de poder de comando sobre as mesmas, embora nem todos possuam suporte 

legal. Assim, este estudo além de identificar e avaliar tais mecanismos, por meio do exame 

empírico dos instrumentos jurídicos que regulam essa modalidade peculiar de 

financiamento, avançou no sentido de lançar críticas e considerações à luz do sistema 

normativo brasileiro, por vezes fazendo condenando o próprio sistema. A elaboração do 

trabalho utilizou (i) o método de pesquisa exploratória, mediante a análise de leis e demais 

instrumentos normativos que regulam os diversos temas tratados; doutrina nacional e 

internacional; decisões emanadas da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, na 

qualidade de órgão regulador do mercado de capitais brasileiro, e julgados do Superior 

Tribunal de Justiça; e (ii) método de pesquisa empírico, relativamente ao exame de 

contratos de financiamento, na modalidade Project Finance, considerando-se a amostra 

daqueles mais relevantes celebrados no Brasil, selecionados num período de três anos, 

relativos a projetos públicos, portanto, sem confidencialidade, cuja referência foi obtida no 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, e cujo inteiro teor foi 

obtido junto aos cartórios de registro de títulos e documentos onde estão registrados. 

Concluiu-se, ao fim, que os agentes financeiros possuem à sua disposição mecanismos 

capazes de lhes atribuir tanto o controle interno, como no caso de usufruto sobre ações, 

step-in rights de controle (legal e contratual) e aquisição de golden shares; ou o controle 

externo, por meio da utilização de determinadas garantias, covenants ou step-in sobre os 

contratos do projeto. 

 

Palavras-chave: Project Finance. Financiamento de Projeto. Agentes Financeiros. 

Sociedades Anônimas. Poder de controle. Covenants. Ações de classe especial. Step-in 

rights. 

 



 

 

Abstract 

 

 

 

 

 

This work has as main target to assess whether financial agents have the power to control 

the companies they finance under the Project Finance, and if so, how this happens. This 

study justifies itself, considering that these financial agents, acting like providers and 

creditors, have their own interest in creating legal structures that will allow them to have 

the control power of the company, but not all of these structures have legal support. 

Besides identifying and evaluating these structures, this work through empirical 

examination of the legal instruments, has launched critical considerations under the 

Brazilian legal system. This work used (i) the method of exploratory research, through 

analysis of laws and other legal instruments that regulate the topics here covered, national 

and international literature, decisions of the Brazilian Securities Commission - CVM, the 

regulator of brazilian capital market and decisions of the Superior Court (STJ); and (ii) 

method of empirical research concerning the examination of financing contracts in Project 

Finance, considering the most relevant celebrated in Brazil, selected in a period of three 

years, without confidentiality, to which reference has been reached with National Bank for 

Economic and Social Development (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social – BNDES), and whose entire content was obtained from public registries. 

 

Keywords: Project Finance. Financial Agents. Corporations. Power control. Covenants. 

Golden Share. Step-in rights. 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste trabalho é analisar a possibilidade de controle dos agentes 

financeiros sobre as sociedades por eles financiadas no âmbito do Project Finance, e essa 

tarefa só será possível se precedida de dois estudos autônomos: o primeiro deles sobre a 

sistemática adotada pela lei societária no que diz respeito à organização do poder de 

controle nas sociedades por ações brasileiras, e o outro sobre a caracterização e 

peculiaridades dessa moderna técnica de financiamento, chamada Project Finance.  

Como se demonstrará no primeiro capítulo, o tratamento legal do poder de controle 

societário no sistema normativo nacional se concentra na figura do acionista controlador e 

na manifestação do controle interna corporis, sendo que outras formas de controle não 

encontram respaldo na legislação societária, embora sejam reconhecidas pela doutrina e 

jurisprudência, bem como, frequentemente, aferidas nas práticas sociais.  

Com esse pano de fundo, e enveredando pelas diversas modalidades de controle 

possíveis no âmbito das companhias, o trabalho pormenoriza o estudo do controle interno, 

demonstrando que, diferentemente do que num primeiro momento possa parecer, ele não 

se funda exclusivamente na propriedade acionária, sendo plenamente possível a 

dissociação entre propriedade acionária e poder de comando.  

Segue-se, demonstrando que o controle interno é aquele expressado no interior da 

sociedade, por meio de mecanismos de poder próprios da condição acionária, mas não 

necessariamente vinculado à propriedade de ações votantes. Concretiza-se, portanto, pela 

efetiva participação acionária dos sócios (controle totalitário, majoritário ou minoritário), 

mas também por meio da representação de administradores (controle gerencial ou 

administrativo). 

Ao lado do controle interno, ganha destaque a análise do controle externo, o qual 

fundamenta, em grande medida, o poder de controle dos financiadores externos no Project 

Finance, objeto central do presente trabalho. 

O controle externo, diferentemente do interno, emana de mecanismos não 

acionários capazes de atribuir a terceiros poderes de comando sobre determinada 

sociedade.  

Ao longo do exame, verifica-se que esta modalidade de controle se materializa, 

fundamentalmente, em situações de dependência econômico-financeira vividas pela 

sociedade, culminando num processo de deslocamento do centro decisório para um agente 



externo à companhia, o qual passa a exercer verdadeira soberania sobre suas atividades e 

condução de seus negócios. 

O estudo avança na investigação da natureza jurídica dos financiamentos, 

promovendo um exame detido das diferenças existentes entre financiamentos 

convencionais e financiamentos sob a modalidade Project Finance, preocupando-se, desde 

o início, em conceituar apropriadamente cada um dos institutos e, assim, evitar o uso das 

expressões como sinônimas, afinal, como se demonstrará, a expressão traduzida não 

guarda identidade com a inglesa. 

Consoante análise promovida com vagar e sob os devidos cuidados ao longo do 

segundo capítulo, o Project Finance ou Financiamento de Projeto (grafado com iniciais 

maiúsculas) é o financiamento contratado com foco num específico projeto e em seus 

resultados, portanto, uma modalidade peculiar de financiamento, suportada 

contratualmente pela capacidade de autofinanciamento do projeto em si e não do tomador, 

contrariamente ao que ocorre nos financiamentos convencionais. 

De todos os traços característicos que serão estudados, e que marcam essa 

modalidade particular de financiamento (segregação do empreendimento, alavancagem 

financeira, financiamento externo e rede de contratos), dois deles serão objetos de maior 

atenção. 

Este zelo especial será destinado ao estudo do financiamento externo e da rede 

contratual, sobretudo, pela intenção de evidenciar a posição de primazia dos contratos 

financeiros em relação aos demais contratos celebrados pela sociedade empreendedora, 

haja vista serem responsáveis pela captação da maior parcela de recursos necessários à 

viabilização do projeto.  

Conforme sinalizado acima, e em razão do que se confirmará ao longo do referido 

capítulo, é da essência do Project Finance o pagamento dos agentes financeiros pelo fluxo 

de caixa do projeto. Por esse motivo, a decisão desses agentes em participar ou não dos 

investimentos acaba se fundando, preponderantemente, nas perspectivas de sucesso do 

projeto e em sua capacidade de gerar receitas suficientes para manter o projeto em 

operação, pois isso representa, em última análise, a certeza de quitação do financiamento. 

Logo, em razão de seu direito de crédito, os agentes financeiros passam a se 

preocupar com a proteção da sociedade contra situações de insolvência e má gestão na 

implantação e exploração do projeto, motivo pelo qual frequentemente criam mecanismos 

contratuais hábeis a lhes conceder maior influência sobre a atividade empresarial da 

sociedade financiada.  



Esses mecanismos frequentemente condicionam a participação dos agentes 

financeiros nos investimentos necessários ao projeto a uma contrapartida compatível, 

consistente na existência de um pacote de garantias juridicamente seguro e confortável, 

conferindo-lhes as prerrogativas que julguem adequadas para assegurar que esse fluxo seja 

alcançado e mantido.  

Nesse diapasão, e alinhavando-se às ideias relativas à possibilidade de controle por 

terceiros estranhos à estrutura da sociedade, o trabalho avança no sentido de demonstrar 

que, de fato, os agentes financeiros detêm em suas mãos mecanismos suficientes para 

exercer o controle sobre a sociedade financiada, essencialmente, como resultado da 

condição de dependência econômico-financeira desta em relação àqueles. 

A par dessas verificações, o capítulo derradeiro trata dos diversos mecanismos 

capazes de atribuir esse controle aos agentes financeiros, bem como das formas com que 

podem ser utilizados. 

Ao contrário do que se pode precipitadamente concluir, o controle dos agentes 

financeiros não fica adstrito a mecanismos de controle externo, abarcando também a 

possibilidade de exercício do controle interno. 

Entre os instrumentos que viabilizam o exercício de controle interno pelos agentes 

financeiros estão: o usufruto sobre ações, modalidade de garantia real que confere aos 

agentes financeiros garantidos o direito de exercer o voto das ações gravadas; os step-in 

rights de controle (legal ou contratual), que atribuem aos agentes financeiros o direito de 

intervir sobre a sociedade financiada em casos de impontualidade, inadimplemento, gestão 

temerária e outros eventos semelhantes; e a titularização de ações de classe especial 

(golden shares), as quais cominam aos agentes financeiros privilégios não concedidos aos 

demais acionistas, entre os quais, vantagens políticas capazes de lhes assegurar o controle 

sobre a sociedade. 

De outro lado, e representando os instrumentos de atribuição de controle externo, 

destacam-se o penhor e a alienação fiduciária sobre as ações, garantias reais que conferem 

aos agentes financeiros garantidos a possibilidade de exercerem direito de veto em certas 

deliberações, impedindo o livre exercício de voto pelos acionistas; os covenants ou 

obrigações de fazer e não fazer, impostos pelos agentes financeiros à sociedade, 

restringindo a capacidade de atuação de seus controladores; e os step-in rights sobre os 

contratos do projeto, garantindo aos agentes financeiros elevado grau de controle sobre a 

sociedade no tocante ao dever de cumprir e fazer com que se cumpram todos os contratos 

celebrados no âmbito do projeto. 



Feitas essas considerações, é possível depreender a contemporaneidade do tema 

diante do atual contexto nacional, com exigência de conclusão de múltiplos e onerosos 

projetos em distintos setores da economia, especialmente em razão da Copa do Mundo de 

Futebol em 2014 e das Olimpíadas em 2016. 

Ainda que intempestivamente, a gravidade da situação já foi detectada pelo governo 

brasileiro, que acabou intensificando alguns Programas de Aceleração do Crescimento 

(PACs) vigentes e lançou outros, específicos para a Copa. Além disso, reconhecendo a 

insuficiência desses programas para a adequada realização dos eventos, o governo passou a 

permitir e a incentivar investimentos de empresas estatais, financiamentos por bancos 

oficiais e privados, parcerias público-privadas e outras formas de investimento. 

É nesse contexto, de abundante demanda de crédito e restritas fontes de 

investimentos, que o Project Finance ganha destaque no Brasil, revelando-se como 

interessante instrumento de financiamento de médio e longo prazo. 

Justifica-se, portanto, este trabalho acadêmico, especialmente se considerada sua 

finalidade de disseminar tema tão pouco explorado pela doutrina nacional, notadamente, 

sobre os aspectos legais dessa complexa estrutura de financiamento e sobre os reflexos 

jurídicos dela advindos.  

O objetivo almejado no presente (adstrito à investigação da possibilidade de 

exercício de poder de controle pelos agentes financeiros sobre as sociedades por eles 

financiadas no Project Finance e dos mecanismos pelos quais isso ocorre) concretiza-se já 

em linhas finais, após ideias e digressões iniciais sem as quais, acredita-se, isso não seria 

possível. 

 Após concluir pela titularidade do poder de controle por parte dos financiadores 

externos, o trabalho se encerra lançando luz sobre alguns desdobramentos daí advindos, 

procurando fomentar o entusiasmo dos estudiosos e, quem sabe assim, estimular a 

elaboração de novos textos envolvendo esse e outros assuntos correlatos. 



CONCLUSÃO 

 

O conceito de acionista controlador estanque previsto na Lei das S.A., embora 

objeto de diversas críticas, é resultado do contexto histórico em que a lei foi concebida, no 

qual as companhias brasileiras eram, na sua totalidade, de estrutura de capital concentrado 

e, consequentemente, com controle definido.  

Nesse sentido, pode-se até criticar o legislador societário pela falta de idealismo à 

época, mas não pela falta de realismo. 

Fato é que, ainda hoje, a maioria das sociedades por ações permanece moldada sob 

a estrutura de capital concentrado, de modo que o controle, nos termos definidos na lei, 

mostra-se suficiente para abarcar quase todas as situações relacionadas ao poder de 

controle no âmbito dessas sociedades. 

Todavia, como ficou evidenciado, a existência de companhias com capital disperso 

(total ou parcialmente) é uma realidade no atual contexto societário brasileiro, sendo ainda 

esperado que o número destas companhias aumente, na medida em que se entenda que esse 

é o melhor modelo de estrutura de capital, característico de mercados de capitais 

desenvolvidos e robustos. Logo, o conceito tradicional de controle passa a não ter perfeita 

adequação no âmbito dessas sociedades.  

Diante disso, foi necessário reconhecer que o poder de controle existe até mesmo 

nas estruturas mais pulverizadas, pois, também nessas, os acionistas votam em assembleia, 

elegem administradores e definem os rumos da companhia, e isso ocorre por meio do 

controle minoritário ou do controle gerencial. 

Não se olvidem, ainda, as hipóteses em que terceiros estranhos à estrutura social da 

companhia podem determinar seus rumos, seja por meio de influência sobre o voto dos 

acionistas, seja por impedir o livre exercício de voto mediante vetos. Em ambos os casos, 

configura-se o controle externo. 

Reconhecer as mais diversas formas de controle possíveis no âmbito das sociedades 

por ações viabilizou o processo de obtenção das conclusões do presente estudo, permitindo 

ultimar sua ideia central: a existência de poder de controle dos agentes financeiros no 

Project Finance, conforme se intitula o presente trabalho. 

Como se viu, o Project Finance é modalidade de financiamento suportada 

contratualmente pelo fluxo de caixa do projeto financiado, de modo que a decisão dos 

agentes financeiros em participar ou não desse financiamento se funda, 

preponderantemente, nas perspectivas de sucesso do projeto, isto é, em sua capacidade de 



gerar lucros e receitas suficientes para manter o projeto em operação e, consequentemente, 

honrar a dívida perante eles assumida.  

Desse modo, como é da essência do Project Finance o pagamento dos agentes 

financeiros pelo fluxo do projeto, é natural que eles busquem estruturas que lhes ofereçam 

o conforto necessário para participar dos respectivos financiamentos.  

Assim, a motivação dos agentes financeiros está intrinsecamente ligada à relação 

entre o fluxo de caixa que o projeto pode gerar e a legitimação de condutas que julguem 

necessárias e suficientes para ter ingerência sobre esse fluxo de caixa, aliás, se for o caso, 

podendo limitar a atuação dos empreendedores do projeto. 

Em outras palavras, o alto endividamento da sociedade faz com que os agentes 

financeiros, em razão de seu direito de crédito, preocupem-se com sua proteção contra 

situações de insolvência e má gestão na implantação e exploração do projeto, motivo pelo 

qual costumam adotar mecanismos aptos a lhes outorgar influência dominante sobre a 

atividade empresarial da sociedade financiada.  

Procurou-se evidenciar, notadamente no capítulo 3, quais e como são estruturados 

esses mecanismos de controle a serviço dos financiadores externos, e o resultado foi a 

identificação de distintas técnicas possíveis, tanto por intermédio de mecanismos típicos da 

estrutura societária, como por mecanismos não acionários, concretizando, assim, formas de 

controle interno ou externo. 

Como demonstrado, o controle interno pode derivar do usufruto sobre ações, step-

in rights de controle (legal ou contratual) ou aquisição de ações de classe especial (golden 

shares), sendo que todos esses mecanismos expressam o controle no interior da sociedade, 

por mecanismos de poder próprios da condição acionária, conforme se destaca: 

 

(i) O usufruto sobre as ações, como modalidade de garantia real, confere aos 

agentes financeiros garantidos o direito de exercer o voto das ações 

gravadas, caso assim tenha sido regulado no contrato de constituição do 

referido gravame, nos termos do artigo 114 da Lei das Sociedades por 

Ações. 

Entende-se que, o usufruto de ações pode ser classificado como mecanismo 

capaz de concretizar controle interno direto dos agentes financeiros, na 

subclassificação legal-contratual.  

(ii) Os step-in rights atribuem aos agentes financeiros o direito de intervir sobre 

a sociedade financiada como autênticos controladores, sendo uma medida 



excepcional em casos de impontualidade, inadimplemento, gestão temerária 

e outros eventos semelhantes.  

O racional desse mecanismo é o reconhecimento de que os acionistas e a 

administração da companhia não foram capazes de fazer uma boa gestão, 

devendo ser substituídos, ainda que temporariamente, por quem tenha 

condições de fazê-lo. 

Embora com assento legal no artigo 27, da Lei n. 8.987/95, e artigo 5º, §2º 

da Lei n. 11.079/04, sua incidência fica restrita a concessões públicas, 

motivo pelo qual passou a ser adotado contratualmente pelos agentes 

financeiros, com idêntica finalidade, em serviços e atividades não sujeitos à 

concessão. 

Entende-se que, os step-in rights de controle legal e contratual, podem ser 

classificados como mecanismos capazes de concretizar controle interno 

direto por parte dos agentes financeiros, respectivamente, na 

subclassificação legal e contratual. 

 

(iii) As ações de classe especial oferecem aos agentes financeiros certas 

garantias e prerrogativas não concedidas aos demais acionistas, entre as 

quais, vantagens políticas capazes de lhes assegurar o controle sobre a 

sociedade. 

As ações de classe especial estão previstas no artigo 17, § 7o (golden shares) 

e artigo 18 (ações de classe especial) da Lei das Sociedades por Ações. 

Entende-se que, as ações de classe especial podem ser classificadas como 

um mecanismo capaz de concretizar controle interno minoritário (sui 

generis) na subclassificação legal. 

 

Dentre as formas de atribuição de controle externo, por sua vez, destacam-se o 

penhor e a alienação fiduciária sobre as ações, os covenants e os step-in rights sobre os 

contratos do projeto, conforme se examina: 

 

(i) O penhor e a alienação fiduciária sobre as ações da companhia, como 

modalidades de garantias reais, conferem aos agentes financeiros garantidos 

a possibilidade de exercerem direito de veto em certas deliberações, desde 

que isto tenha sido prévia e expressamente pactuado no respectivo contrato 



de constituição de garantia, nos termos dos artigos 113 e parágrafo único da 

Lei das Sociedades por Ações.  

Portanto, diferentemente do usufruto, que confere direito de voto aos 

agentes financeiros, essas modalidades de garantia conferem apenas direito 

de veto, impedindo o livre exercício de voto pelos acionistas. 

Entende-se que, o penhor e a alienação fiduciária sobre as ações podem ser 

classificados como mecanismos capazes de concretizar controle externo 

indireto dos agentes financeiros, na subclassificação legal-contratual. 

 

(ii) Os covenants correspondem às obrigações de fazer e não fazer, impostas 

pelos agentes financeiros à sociedade para restringir a capacidade de 

atuação de seus controladores e administradores, que deverão atuar segundo 

rigorosas determinações daqueles. 

Entende-se que, os covenants podem ser classificados como uma técnica 

capaz de concretizar controle externo indireto, na subclassificação 

contratual. 

 

(iii) Os step-in rights sobre os contratos do projeto nada mais são do que a 

cessão dos contratos considerados relevantes ao projeto, no âmbito da qual a 

companhia assume a condição de cedente, e os agentes financeiros de 

cessionários.  

Normalmente previstos sob condição suspensiva, os step-in sobre os 

contratos do projeto balizam a atuação dos agentes financeiros, que somente 

poderão assumir os contratos cedidos diante da comprovação de 

incompetência da sociedade na gestão dos mesmos, seja por descumpri-los, 

seja por permitir o descumprimento de suas contrapartes. 

Assim como os covenants, os step-in sobre os contratos do projeto, 

garantem aos agentes financeiros elevado grau de controle sobre a 

sociedade, impondo-lhe o dever de cumprir e fazer com que se cumpram 

todos os contratos do projeto. 

Entende-se que, os step-in rights sobre contratos do projeto podem ser 

classificados como instituto capaz de concretizar controle externo indireto, 

na subclassificação contratual. 

 



Diante de todo o exposto, conclui-se pela possibilidade de exercício do poder 

controle por parte dos agentes financeiros sobre as sociedades por eles financiadas no 

Project Finance. 

Como evidenciado, esse controle pode derivar de diversos mecanismos disponíveis 

em favor desses agentes, sendo que a escolha de qualquer deles ou de todos, 

conjuntamente, dependerá de uma avaliação casuística, considerando as particularidades de 

cada projeto, os interesses envolvidos e os possíveis efeitos advindos pelo seu efetivo 

exercício. 
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