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INTRODUÇÃO 
 

A. Atualidade e contribuição original para a ciência jurídica 

 

A compra e venda de participações societárias de controle é regida pelo 

direito dos contratos. Tendo por objeto participações societárias, porém, constitui um 

contrato específico, que não pode ser compreendido adequadamente sem a perspectiva 

societária.1  

Sob a perspectiva prática, a relevância dessa especial modalidade de compra 

e venda é indiscutível. Mantendo a sociedade como titular dos bens integrantes do seu 

patrimônio, a aquisição de participações societárias de controle permite que o poder de 

direção passe a ser exercido por novo sujeito que imprimirá rumo potencialmente diverso 

aos negócios sociais. Economicamente, o efeito obtido é semelhante ao da compra e venda 

dos ativos integrantes do patrimônio societário, com vantagens como a simplicidade para a 

celebração por um único contrato, além de possíveis benefícios fiscais e menor burocracia 

registral quando comparada à alienação isolada de bens do patrimônio.  

A compra e venda de participações societárias, por dizer indiretamente 

respeito à empresa, constitui fenômeno complexo com caráter multidisciplinar.2 Somente 

mediante abordagem transversal3 seria possível compreender tal contrato que se situa “no 

ponto de intersecção entre o direito societário e o contratual”,4 e que repercute em diversas 

outras áreas do direito. 

Justamente por se tratar de uma matéria abrangente, seria de se esperar que 

seu estudo pudesse se beneficiar de contribuições hauridas de diversas disciplinas. O 

fenômeno curioso constatado no direito francês, todavia, é que “a doutrina civilista e a 

                                                
1 CAFFIN-MOI, Marie. Cession de droits sociaux et droit des contrats. Paris: Economica, 2009, n. 4, p. 7. 
2 CORTEZ, Jorge S. “As formalidades da transmissão de quotas e acções no Direito Português: dos 
princípios à prática”. In: COELHO, Fábio U.; RIBEIRO, Maria de Fátima (org.). Questões de direito 
societário em Portugal e no Brasil. Coimbra: Almedina, 2012, pp. 313-343, p. 319. 
3 CÂMARA, Paulo; BASTOS, Miguel B. “O direito da aquisição de empresas: uma introdução”. In: 
CÂMARA, Paulo; BASTOS, Miguel B. (org.). Aquisição de empresas. Coimbra: Almedina, 2011, pp. 13-
64, p. 16. 
4 CAFFIN-MOI, Marie. Cession de droits sociaux et droit des contrats. Op. cit., n. 87, p. 66 (“Au 
carrefour du droit civil et du droit des sociétés, la cession de droits sociaux est soumise aux influences des 
deux branches”). 
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doutrina comercialista remetem a matéria uma à outra”,5 de tal forma que o comercialista, 

de quem se espera a capacidade de “ler e interpretar a normativa civil com olhos de 

comercialista”,6 tende a não aprofundar o estudo dos pressupostos aplicativos da disciplina 

do contrato, ao passo que o civilista normalmente considera a compra e venda de 

participações societárias como um exemplo de contrato que não se distinguiria 

fundamentalmente de outros, pertinentes a coisas diversas.7 Ora, o desafio do estudo da 

compra e venda de participações societárias reside justamente em buscar a análise conjunta 

de especialidades jurídicas, sem furtar-se à necessidade de “aventurar-se em muitos 

territórios”.8 O presente trabalho busca enfrentá-lo. 

No direito brasileiro, as abordagens sobre o tema objeto da presente tese são 

pautadas por uma tendência à equiparação entre a compra e venda de participações 

societárias e a compra da empresa. É o caso do entendimento de FÁBIO KONDER 

COMPARATO, para quem a responsabilidade do vendedor abrangeria a inexistência de 

vícios nos bens e coisas constituintes do acervo empresarial, e não apenas nas ações, pois 

na cessão do controle “não é a apenas a propriedade sobre os títulos acionários, mas, 

precipuamente, o poder de fruição e disposição dos bens da empresa, explorada pela 

companhia emitente das ações”.9 É no mesmo sentido o posicionamento de GUILHERME 

DÖRING CUNHA PEREIRA, para quem “transferir o controle é transferir um poder sobre 

esses bens [do patrimônio societário]. Nesse sentido, é transferir esses mesmos bens”.10 E 

outros admitem a assimilação, considerando a compra de participações como modalidade 

de compra da própria empresa. É o caso de FÁBIO ULHOA COELHO, para quem “a compra 

de empresas tem, na verdade, por objeto participação societária, que pode consistir em 

quotas de sociedades limitadas ou ações de companhias. Para se configurar a compra da 

empresa, deve-se transferir a titularidade de participação societária em percentual 

                                                
5 CAFFIN-MOI, Marie. Cession de droits sociaux et droit des contrats. Op. cit., n. 4, p. 7. (“il est 
intéressant de constater que la doctrine civiliste et la doctrine commercialiste se renvoient souvent dos à 
dos”). 
6 IMBID IRUJO, José M. “Prefacio”. In: GIMENO RIBES, Miguel. La protección del comprador en la 
adquisición de empresa. Granada: Comares, 2013, p. XVII-XX, p. XIX (“el jurista, cualquiera sea la 
función que desarrolle al contemplar la transmisión de empresa, haya de leer e interpretar la normativa civil 
con ojos de mercantilista”). 
7 CAFFIN-MOI, Marie. Cession de droits sociaux et droit des contrats. Op. cit., n. 4, p. 8. 
8 CAFFIN-MOI, Marie. Cession de droits sociaux et droit des contrats. Op. cit., n. 2, p. 5. 
9 COMPARATO, Fábio K.; SALOMÃO FILHO, Calixto. O Poder de Controle na Sociedade Anônima, 6ª 
ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2014, n. 89, p. 255.  
10 PEREIRA, Guilherme D. C. Alienação do poder de controle acionário. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 53. 
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suficiente para que o comprador se torne o novo detentor do poder de controle da 

sociedade empresária.” 11 

A tese possui o desiderato de analisar a compra e venda de participações 

societárias de controle como modalidade de contrato específico da prática civil e 

comercial, e não apenas sob a perspectiva da transmissão da empresa. Para além disso, 

pretende-se analisar criticamente se a compra e venda de participações societárias de 

controle representaria efetivamente um mero mecanismo para a transferência dos bens da 

sociedade, e se, em caso positivo, seria admissível a equiparação sob o ponto de vista 

jurídico entre o contrato pertinente aos ativos da empresa e o contrato sobre as 

participações societárias. 

 

B. Delimitação do objeto de estudo 

 

O objeto do presente estudo é o contrato relativo à “compra e venda de 

participações societárias de controle”. Vale esclarecer o que se intende designar com a 

referência a (i) compra e venda; (ii) participações societárias; e (iii) controle. 

A referência à compra e venda e não às expressões “alienação do poder”12 

ou “cessão do controle”13, utilizadas com frequência na doutrina, busca, primeiramente, 

indicar que será analisado o contrato que é celebrado pelos contratantes e não a sua 

eventual consequência, pois não se vende poder, nem controle. Celebra-se contrato de 

compra e venda de participações societárias, o que conduz mediatamente a alteração 

subjetiva da posição de controlador da sociedade. Em segundo lugar, pretende indicar que 

não serão analisados os efeitos impostos pela legislação ou pela regulação em decorrência 

da alteração da posição jurídica do controlador, como ocorre, por exemplo, na obrigação de 

lançamento de oferta pública de aquisição de ações na companhia aberta (LSA, art. 254-

A), pois tal obrigação pode decorrer de uma variedade de negócios jurídicos onerosos 

relativos a ações, sendo muitas vezes indiferente o modo pelo qual a sucessão na posição 
                                                
11 COELHO, Fábio U. “Pequena reflexão sobre a boa-fé em arbitragens de direito societário”. In: RArb, v. 
38, 2013, pp. 21-23, p. 21. 
12 PEREIRA, Guilherme D. C. Alienação do poder de controle acionário. Op. cit., p. 53. 
13 COMPARATO, Fábio K.; SALOMÃO FILHO, Calixto. O Poder de controle na sociedade anônima. 
Op. cit., n. 89, p. 254. 
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de controlador ocorre.14 A menção à compra e venda, por fim, ainda que corrente em 

matéria de contratos sobre ações, é menos comum no âmbito das transferências de quotas 

de sociedades limitadas. Nesse caso, prefere-se em geral o termo cessão.15 A escolha do 

título, porém, ressalta a posição aqui adotada de que o contrato de compra e venda pode 

estar na base tanto da transferência da propriedade sobre ações quanto sobre quotas.16  

A expressão “participações societárias” é consagrada na legislação para 

aludir, como gênero, tanto a ações quanto a quotas de outros tipos societários (Decreto-Lei 

n. 1.510/1976, art. 1º, revogado; Lei n. 7.713/1988, art. 16, §4º; Decreto-Lei 1.892/1981, 

art. 1º, caput; LSA, art. 184-A). É ainda utilizada pela doutrina para definir o “conjunto 

dos direitos e obrigações de uma posição jurídica de sócio, ou parte do contrato de 

sociedade”.17 Para o escopo deste trabalho, porém, a despeito da previsão legislativa de 

outros tipos societários, optou-se pela restrição da análise aos mais comumente 

empregados, quais sejam, as sociedades anônimas e as sociedades limitadas. 

A referência a “controle”, apesar de plurívoca, deve ser aqui entendida 

como dizendo respeito apenas ao controle societário majoritário, garantido pela titularidade 

de maioria das ações com direito a voto nas sociedades anônimas ou a maioria suficiente 

para a alteração do contrato social no âmbito das limitadas. A delimitação não afasta a 

possibilidade de o controle se manifestar também sob a forma minoritária. A escolha se 

deve à deliberada decisão de enfrentar a situação que, em teoria, pode trazer as maiores 

dificuldades para determinação do regime jurídico incidente. É no âmbito do contrato que 

conduz à troca do controle majoritário que normalmente se pretende a desconsideração da 

personalidade jurídica para aplicação de regramento relativo à compra e venda dos bens 

integrantes do patrimônio societário. Com a investigação dos critérios adequados ao 

equacionamento das situações limite em que o controle é exercido da forma mais 

ostensiva, acredita-se que a solução para configurações intermediárias, como seria o caso 

de controle minoritário, ou de venda de blocos de participações societárias minoritárias, 

poderia ser extraída por derivação. 

                                                
14 Sobre o assunto, cf. item I.A.3, infra. 
15 CAMILO Jr., Ruy P. “Contrato de cessão de quotas sociais”. In: AZEVEDO, Luis A. N. de M.; CASTRO 
Rodrigo R. M. de (org.). Sociedade limitada contemporânea. São Paulo: Quartier Latin, 2013, pp. 217-259. 
16 Sobre o assunto, cf. item II.A, infra. 
17 PEDREIRA, José. L. Bulhões; LAMY FILHO, Alfredo. “Ação como participação societária”. In: 
PEDREIRA, José L. Bulhões; LAMY FILHO, Alfredo (org.). Direito das companhias, v. 1. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009, pp. 215-274, p. 215. 
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C. Divisão do trabalho 

 

O trabalho está composto por cinco capítulos. No primeiro, questionam-se 

os pressupostos metodológicos para a definição do regime jurídico aplicável à compra e 

venda de participações societárias e sua eventual equiparação à transmissão dos bens 

integrantes do patrimônio social.  

Assentadas as bases teóricas, passa-se à melhor compreensão dos traços 

específicos que caracterizam o contrato. No capítulo II são investigados seus aspectos 

fundamentais, quais sejam (i) a própria possibilidade de se denominar o contrato como 

compra e venda; (ii) a obrigação do vendedor de transmitir a titularidade das ações ou 

quotas, avaliando-se o regime de circulação de cada uma delas; (iii) as características 

específicas da negociação do preço em tais contratos; (iv) a natureza jurídica civil ou 

empresarial do contrato; e (v) sua forma.  

Conhecendo método e estrutura, caminha-se no capítulo III à perspectiva 

funcional, sobre a possibilidade de regramentos relativos (i) ao trespasse do 

estabelecimento; (ii) à compra e venda de imóveis; e (iii) à cessão de posições contratuais 

serem aplicados à compra e venda de participações societárias de controle de sociedade 

que seja titular de um ou mais desses elementos patrimoniais.  

Na fase pré-contratual, a boa-fé impõe às partes durante a negociação 

deveres laterais de informação. No capítulo IV, analisa-se qual o âmbito específico desses 

deveres na compra e venda de participações societárias, e qual a possibilidade de eles 

serem observados pelo vendedor caso, por exemplo, a própria sociedade entenda que não 

deve oferecer informações sigilosas ao comprador. Em segundo lugar, compete também ao 

comprador o ônus de se informar. Na prática contratual, é comum a realização de 

auditorias (due diligence), aqui analisadas sob a perspectiva dos efeitos que sua condução 

pode suscitar sobre a posição jurídica do vendedor e do comprador. Por fim, trata-se da 

hipótese específica da aquisição das participações societárias de controle pelos próprios 

administradores, situação peculiar em que os deveres de lealdade societários repercutem 

sobre a posição do administrador enquanto comprador, aludindo-se à possibilidade 
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específica de o comprador (administrador), e não o vendedor (sócio), tornar-se destinatário 

de deveres informativos – em contraposição ao que normalmente ocorre nos contratos de 

compra e venda. 

Apresentam-se, posteriormente, o regime de responsabilidade contratual do 

vendedor e os mecanismos de tutela de que o comprador pode-se valer em caso de 

deformidades dos próprios títulos ou do patrimônio societário, com referência à disciplina 

dos vícios redibitórios, da evicção, do erro, do dolo e da responsabilidade civil por falha ao 

dever de informar. 

O trabalho se encerra com recapitulação das principais teses e considerações 

conclusivas. 
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CONCLUSÃO 
 

A. Recapitulação das teses formuladas 

 

No presente trabalho, foram alcançadas as seguintes conclusões: 

 

Capítulo I: Objeto 

 

1. A compra e venda de quotas ou ações não situa nem o comprador, 

nem o vendedor, na mesma posição jurídica em que estariam caso 

tivessem celebrado contrato versando sobre bens do patrimônio da 

sociedade. 

2. A despeito da diversidade de posições jurídicas, é fato incontroverso 

que a compra e venda de participações societárias de controle pode 

conduzir a resultado econômico similar à compra e venda dos 

elementos integrantes do patrimônio e ser negociada pelos 

contratantes tendo em vista as características do substrato 

patrimonial da sociedade, e não as qualidades dos próprios títulos. 

3. O elemento que promove a separação entre a percepção econômica e 

a conformação jurídica é a interposição da personalidade da 

sociedade que, a despeito da alteração de controle, permanece titular 

do seu patrimônio. 

4. A peculiaridade das participações societárias reside em seu caráter 

de “bens de segundo grau” (ASCARELLI), na medida em que o seu 

valor decorre dos direitos e deveres que outorga ao titular no âmbito 

da sociedade. 



 

 

 

340 

5. Metodologicamente, há três possíveis posturas intelectuais para 

enfrentar o potencial divórcio entre realidade econômica e 

configuração jurídica: (i) considerar que no negócio de compra e 

venda de participação societária de controle há um objeto imediato 

ou formal, sob o qual se camufla um objeto mediato ou real, e que 

consiste na empresa, no poder de controle societário, ou em ambos; 

(ii) afirmar que o objeto do contrato de compra e venda seria 

constituído somente pelas próprias participações societárias; e (iii) 

averiguar casuisticamente quais regras pertinentes a bens integrantes 

do patrimônio social seriam aplicáveis a compras e vendas de 

participações societárias de controle, baseando-se para tanto nos 

institutos da analogia, da simulação, do negócio indireto em fraude à 

lei e da desconsideração atributiva da personalidade jurídica. 

6. As duas primeiras teorias parecem equivocadas. A primeira, ao 

propugnar a equiparação da cessão de controle à compra e venda da 

empresa, defende postura que não poderia ser adotada de fomra 

consequente em todos os campos do direito, sob pena de conduzir ao 

fim da atratividade da compra e venda de participações societárias 

enquanto mecanismo de mobilização da riqueza. 

7. A segunda teoria, por defender a impermeabilidade à realidade 

econômica, peca por não oferecer mecanismos de reação para o 

emprego da personalidade jurídica para fins ilícitos. 

8. As orientações casuísticas se mostram as mais adequadas para lidar 

com a problemática da equiparação de regimes, postulando que, 

como regra, deve o contrato de compra e venda de participações 

societárias deve ser observado enquanto tal, mas admitindo que o 

negócio jurídico em fraude à lei e a desconsideração atributiva da 

personalidade jurídica sejam utilizadas como mecanismos 

corretivos; impõe-sese, porém, àquele que defende a exceção ao 

regime geral o ônus argumentativo de demonstrar a ocorrência dos 

fatos autorizadores da desconsideração. 
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Capítulo II: Elementos 

 

9. Há posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais que afirmam que 

quotas ou ações escriturais não poderiam ser objeto de contrato de 

compra e venda por não constituírem “coisas”, bens passíveis de 

percepção tangível. Como consequência, nega-se aplicação do artigo 

496 do Código Civil à cessão de quota, ou somente se aceita tal 

aplicação mediante pensamento analógico. 

10. Apontou-se que, efetivamente, tanto as quotas quanto as ações 

integram o gênero das participações societárias, apresentando 

natureza jurídica comum; são bens imateriais que reúnem direitos e 

deveres, sendo consideradas posições jurídicas contratuais.  

11. A circulação da quota ou da ação, nesse contexto, representa 

modalidade de cessão de posição contratual. 

12. O contrato de compra e venda é negócio jurídico obrigacional, 

passível de ser situado na base de negócios jurídicos dispositivos 

diversos, de que é exemplo a cessão de crédito. Não há impeditivo 

para que se afirme que há compra e venda com obrigação de o 

vendedor transferir a titularidade sobre a quota ou ação. 

13. A obrigação do vendedor na compra e venda de participação 

societária é transmitir a titularidade sobre a participação, razão pela 

qual se analisou o regime de circulação das ações e das quotas. 

14. O regime de circulação das ações é específico e diverso do das 

quotas.  
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15. Ações nominativas e escriturais são títulos de crédito nominativos. O 

titular que as adquire de boa-fé por termo de cessão (nominativas 

registrais) ou por ordem escrita do alienante (nominativas 

escriturais) é tutelado contra a reivindicação, tornando-se 

proprietário, ainda que o cedente não o fosse. 

16. A transferência da titularidade sobre ações nominativas registrais e 

escriturais para cumprimento de contrato de compra e venda pode 

ser realizada tanto por meio de termo de cessão, hipótese em que há 

aquisição do título na forma cambiária; quanto por meio de registro 

do contrato de compra e venda no livro de Registro, hipótese em que 

o adquirente de boa-fé não é tutelado contra a reivindicação. 

17. A inscrição do nome do cessionário no livro de Registro da 

companhia possui eficácia real constitutiva do direito. 

18. Na sociedade anônima, o estatuto ou o acordo de acionistas podem 

impor limitações à circulação de ações, desde que não se sujeite o 

acionista ao arbítrio da maioria. 

19. Pode ser prevista cláusula de preferência também no estatuto, no 

acordo de acionistas ou em contrato apartado, hipótese em que, para 

ter oponibilidade perante terceiros, mostra-se necessária a averbação 

no livro de Registro. 

20. A negociação das ações pressupõe a integralização de 30% do preço 

de emissão sob pena de nulidade do ato. A nulidade, porém, não é do 

contrato de compra e venda, mas do registro de transferência das 

ações. 

21. O alienante de ações de controle remanesce responsável pela sua 

integralização pelo prazo de dois anos, ficando sujeito à 

possibilidade de que seja desconsiderada a personalidade jurídica da 

sociedade para atingir o seu patrimônio. 
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22. A cessão de quotas de limitadas rege-se por princípios diversos. 

Desde a vigência do Código Civil de 2002, admite-se a liberdade de 

cessão. 

23. São admissíveis vedações convencionais à cessão da quota, aí 

incluídas a vedação à cessão, a exigência de unanimidade e a 

previsão de direito de preferência. Tais cláusulas são lícitas e não 

infringem nenhuma norma cogente, não havendo fundamento para a 

doutrina que as considera incompatíveis com a liberdade de 

associação. 

24. O cedente da quota social responde pela integralização da quota e 

permanece responsável perante a sociedade pelo prazo de dois anos. 

O cedente fica, ademais, sujeito à desconsideração da personalidade 

jurídica que pode ser promovida para responsabilizá-lo por atos 

abusivos ocorridos no período em que foi controlador. 

25. Na compra e venda, o preço pode ser determinado ou determinável. 

Foram analisadas as hipóteses de preço especialmente relevantes 

para a compra e venda de participações societárias de controle. 

26. No âmbito da compra e venda com preço determinado, a negociação 

envolve a avaliação dos ativos da sociedade, tarefa subjetiva e 

complexa que deve ser bem compreendida em qualquer hipótese de 

posterior revisão do preço sob pena de se desnaturar a economia do 

contrato. 

27. O preço pode ser determinável, sendo especialmente relevantes na 

compra e venda de participações societárias a determinação do preço 

por terceiro avaliador, a cláusula de ajuste de preço e a determinação 

contingente do preço. 

28. A determinação do preço por terceiro, a despeito de ser o “campo de 

predileção” da compra e venda de participações societárias, sofre de 
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relevante falta de certeza. A despeito de a legislação em vigor poder 

oferecer respostas aos problemas que mais comumente se 

apresentam na avaliação por arbitrador expert, parece faltar à 

doutrina preocupação em ancorar normativamente as afirmações que 

realiza e perceber os problemas relevantes que podem advir de uma 

concepção que não prestigie a vinculação ao contrato. 

29. A cláusula de ajuste de preço deve ter seu conteúdo definido 

adequadamente, para que não se a confunda com cláusulas de 

garantia, tendo em vista a diversidade de natureza jurídica do 

pagamento promovido sob um ou outro fundamento. 

30. As chamadas cláusulas de earn-out oferecem relevante exemplo de 

mecanismo contratual que se utiliza de formas societárias típicas 

para a obtenção de finalidades não típicas. Para além de apontar 

necessários pontos de regulação contratual, examinou-se a interação 

da cláusula com o regime das condições potestativas e da obstrução 

maliciosa ao implemento. 

31. O mecanismo de escrow account é normalmente empregado para 

garantia do vendedor ou do comprador, também se verificando 

incompatibilidade entre a prática contratual e os mecanismos 

bancários previstos. 

32. O contrato de compra e venda de participações societárias de 

controle era considerado um contrato civil sob o Código Comercial 

de 1850 e, sob o Código Civil vigente, não há motivo para se 

considerar que se trataria de contrato empresarial, até porque tal 

categoria dogmática de origem doutrinária e jurisprudencial não 

oferece critérios claros de qualificação, além de conduzir a 

resultados potencialmente inadequados. Constituiria retrocesso a 

aprovação de Código Comercial nos moldes do que atualmente 

tramita no Congresso Nacional, pois não há motivos para que a 
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compra e venda de participações societárias fique sujeita ao 

regramento dos contratos comerciais. 

33. O regime de forma da compra e venda de participações societárias 

de controle é o mesmo aplicável à compra e venda de participações 

minoritárias. Dessa comum sujeição ao regime geral decorre grande 

liberdade de forma, o que conduz a incongruências valorativas no 

ordenamento jurídico e a inconvenientes práticos, tendo-se sugerido 

medidas tópicas de aumento da segurança em matéria de 

transferência de quotas, qual seja, a exigência de reconhecimento de 

firmas. Defendeu-se, igualmente, a validade da cláusula pela qual os 

próprios sócios impõem a si regime formal de maior solenidade. 

 

Capítulo III: Regime Jurídico 

 

34. A sociedade pode ser titular de estabelecimento, de imóvel ou de 

posições contratuais cuja cessão é restrita e se pode questionar em 

quais hipóteses os regimes especiais poderiam ser aplicados à 

compra e venda de participações societárias de controle. 

35. Nenhuma das regras do Código Civil previstas para a hipótese de 

trespasse do estabelecimento tem aplicação na hipótese de compra e 

venda de participações societárias de sociedade que seja dele titular. 

36. As regras falimentares que determinam que a alienação do 

estabelecimento representaria ato falimentar e passível de revogação 

não se aplicam à compra e venda de participações societárias. 

37. A alienação de unidade produtiva isolada, por não pressupor a 

existência de estabelecimento em sentido técnico, pode ser realizada 
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por meio da compra e venda de quotas ou ações de sociedade titular 

de estabelecimento. 

38. No âmbito tributário, reconhece-se que a compra e venda de quotas 

ou ações de controle não se confunde com o trespasse do 

estabelecimento para fins de incidência do art. 133 do CTN. 

39. O regime protetivo do locatário e do arrendatário do bem imóvel não 

se aplica em caso de mudança de controle da sociedade locadora. 

40. No âmbito do direito de família, o cônjuge pode alienar quotas ou 

ações de controle de sociedade proprietária de bem imóvel sem 

necessidade de autorização conjugal.  

41. Em em matéria de usufruto dos bens dos filhos menores, os pais 

podem alienar ações ou quotas de sociedade titular de bem imóvel de 

propriedade dos filhos, sem necessidade de autorização judicial ou 

do outro genitor. 

42. Na vigência de contrato de locação, a alteração de controle da 

sociedade locatária não exige consentimento do locador. 

43. No caso de sociedade titular de ações ou quotas vinculadas a estatuto 

ou contrato social, ou acordo de sócios que preveja direito de 

preferência ou de venda conjunta, a extensão da eficácia de tal 

acordo a transferências indiretas de controle somente se justifica em 

hipótese de fraude à lei. 

 

Capítulo IV: Dever de Informar 
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44. Na compra e venda de participações societárias de controle, o 

vendedor é destinatário de acentuado dever de informar, devido ao 

déficit informacional estrutural em que se situa o comprador, tendo 

em vista que, em geral, para se informar depende informações e 

documentos fornecidos pelo vendedor. 

45. O dever de informar não abrange somente as características dos 

títulos, mas a constituição do patrimônio societário e todas as 

caraterísticas intrínsecas ou extrínsecas que possam afetar de forma 

ponderável a contratação. 

46. O dever de informar na compra e venda de participações societárias 

de controle encontra especificidades, pois a administração da 

sociedade não é obrigada a fornecer ao vendedor ou ao comprador 

informações sobre o patrimônio societário. 

47. O vendedor pode-se recusar validamente a oferecer informações 

sigilosas e estratégicas ao comprador. 

48. Em ambas as hipóteses, contudo, não há infração ao dever de 

informar, desde que haja clareza das bases da contratação e a 

impossibilidade de informar não seja utilizada como artifício para 

atuação de má-fé. 

49. O comprador possui o ônus de se informar, o que é realizado por 

meio da auditoria. 

50. A realização de auditoria ainda não se consolidou como um costume 

jurídico e aquele que decide não promovê-la, ou, o que é mais 

comum, limitar a auditoria a certos aspectos empresariais, não é 

negligente e não perde direito de ser informado. 

51. A auditoria é realizada no interesse do comprador, razão pela qual a 

auditoria defeituosa não retira direitos e garantias que tenham sido 

contratualmente assegurados ao comprador. 



 

 

 

348 

52. Caso o comprador, contudo, obtenha efetivo conhecimento de não 

conformidade entre as declarações e garantias e a realidade no 

âmbito de auditoria que tenha realizado e prossiga com a 

contratação, deve-se interpretar o comportamento do comprador 

como indicativo de que aceitou a condição patrimonial da sociedade. 

53. A auditoria é mecanismo pelo qual o vendedor cumpre sua 

obrigação de informar, bastando que, para tanto, disponibilize ao 

comprador as informações suficientes e necessárias para alertá-lo 

dos fatores relevantes para a sua tomada de decisão. 

54. Na compra e venda de participações societárias de controle em que 

os administradores atuam como compradores impõem-se, em virtude 

da conjugação do dever de lealdade societário com o dever de boa-fé 

pré-contratual, um dever de informar todos os dados que conheça em 

função de seu cargo em benefício do sócio, razão pela qual, nessa 

específica circunstância, é o comprador-administrador obrigado a 

informar o vendedor-controlador. 

 

Capítulo V: Responsabilidade Contratual 

 

55. A garantia por vícios redibitórios na compra e venda de 

participações societárias de controle não abrange as condições 

patrimoniais da sociedade, razão pela qual o comprador não poderá 

exercitar as ações edilícias em caso de descoberta de defeitos entre 

os ativos da sociedade. Para além do argumento formal de que as 

ações ou quotas não são objeto do negócio jurídico, impõe-se o 

afastamento da disciplina pela sua inadequação à ponderada 

regulação dos interesses do comprador e do vendedor. 
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56. Aplica-se a disciplina da evicção, sobretudo à hipótese de 

impossibilidade de transferência de ações ou quotas em virtude de 

exercício de direito de preferência ou cláusula de restrição à livre 

circulação de ações, ou limitativa da possibilidade de cessão da 

quota. 

57. O erro deve se reportar a condições essenciais da coisa e, na compra 

e venda de participações societárias de controle, a situação 

patrimonial da sociedade apenas influencia o valor das ações ou 

quotas, não constituindo qualidade que lhes seja essencial. Em 

virtude disso, não se aplica a disciplina do erro em caso de falsa 

percepção da realidade pelo comprador. 

58. O dolo comissivo e omissivo, essencial ou acidental, fundamenta a 

anulação do negócio jurídico ou o pleito de indenização por perdas e 

danos, seja na falsa percepção da realidade do comprador em relação 

às condições dos próprios títulos ou do acervo patrimonial. Não se 

impõe, no âmbito do dolo, a mesma restrição aplicável em matéria 

de erro. 

59. Ainda que a falha ao dever de informar não seja considerada dolosa, 

autorizando a anulação do negócio jurídico, surge àquele que estava 

obrigado a informar responsabilidade civil pelas perdas e danos a 

que deu causa. 

 

B. Considerações Finais 

 

O presente trabalho buscou analisar a compra e venda de participações 

societárias de controle, contrato celebrado diariamente na prática empresarial, mas que, em 

geral, é tratado pela doutrina como mecanismo para a transferência da empresa ou do 

controle, ou de ambos. Acredita-se que tal orientação tenha negligenciado características 

peculiares desse negócio jurídico, aí incluída sua distinta aptidão para servir como 
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mecanismo para a mobilização de riquezas. Mais do que meio para um fim, o contrato de 

compra e venda de participações societárias merece ser estudado pelo que apresenta de 

específico. 

O tratamento da compra e venda de participações societárias, ora sob a 

perspectiva da empresa, ora do poder, descura do fato de que o contrato que versa sobre 

ações ou quotas tem como objeto – exata e redundantemente – ações ou quotas. O regime 

jurídico de circulação das participações societárias é acentuadamente diverso do que vige 

para o trespasse. Mesmo quando se compara uma cessão de quotas a uma compra e venda 

de ações, percebe-se que em um e em outro contrato, tanto o vendedor quanto o comprador 

situam-se em posições jurídicas diversas.  

O cálculo do preço nos contratos pertinentes a participações societárias, 

ademais, pode apresentar características peculiares, por meio do entrelaçamento da 

dinâmica societária com mecanismos contratuais (e.g., earn out), que não estão presentes, 

na mesma medida, em contratos de trespasse. A natureza jurídica da compra e venda de 

participações societárias sempre foi discutida, porque não se trata de contrato celebrado 

entre empresários, ou que fosse celebrado entre comerciantes, senão entre um sócio e um 

adquirente versando sobre que podem alçar elevado valor, e não sobre mercadorias. E sua 

forma é própria e diversa da aplicável à transferência de outros bens, como imóveis, 

mesmo que a sociedade possua imóveis em seu patrimônio.  

O regime pertinente à transmissão de estabelecimentos, imóveis e posições 

contratuais não é imediatamente aplicável à hipótese de uma sociedade titular de um desses 

bens ter as suas participações societárias de controle vendidas, em testemunho de que, 

como regra, admite-se no ordenamento jurídico nacional a autonomia da compra e venda 

de quotas ou ações como contrato com traços distintivos próprios. A despeito de a 

desconsideração ser possível, ela não é a regra. Incumbe a quem a pleiteia o ônus 

argumentativo de demonstrar que a personalidade jurídica deve ser afastada. 

No âmbito do dever de informar, aludiu-se às repercussões relevantes 

provocadas pela interposição da personalidade jurídica entre comprador e vendedor, seja 

para impor deveres acentuados de informação, seja para limitar a possibilidade de 

condução de auditoria pelo comprador na hipótese de a administração não concordar com o 
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fornecimento de informações, seja para, em certas hipóteses, até mesmo impor ao 

comprador que seja, concomitantemetne, administrador, um dever de informar em tudo 

peculiar como decorrência da conjugação entre o dever de lealdade societário e o dever de 

informar pré-contratual. 

No âmbito da responsabilidade contratual, por sua vez, acenou-se para as 

relevantes discussões presentes no direito estrangeiro acerca da aplicação da disciplina dos 

vícios redibitórios e do erro. Adotando posição divergente da que prevalece na doutrina 

majoritária, a tese propôs soluções, sugerindo novo encaminhamento dogmático à 

disciplina. 

Espera-se que o trabalho possa, com isso, contribuir para o desenvolvimento 

de um campo de investigação em que se acredita que a academia teria muito a colaborar 

com a prática empresarial e forense.  

 

  



 

 

 

352 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

ABRÃO, Nelson. Sociedades limitadas, 10ª ed. rev. e atual. por Carlos Henrique Abrão. 

São Paulo: Saraiva, 2012. 

ACERBI, Giuseppe. “Gli amministratori di società per azioni di fronte al trasferimento del 

controllo: problemi e proposte di soluzione”. In: Rivista delle società, 1997, pp. 281-367. 

ADAMEK, Marcelo Vieira von. “Da Invalidade do Mecanismo de Ajuste de Preço 

Inserido em Contrato de Investimento, por ofensa ao Regime Jurídico da Vinculação 

Patrimonial (Parecer)”. In: Revista de Direito Brasileira, v. 66, 2014, pp. 245-269. 

ADAMEK, Marcelo Vieira von. Abuso de minoria em direito societário. São Paulo: 

Malheiros, 2014. 

ALBERTINI, Lorenzo. “Cessione di quote sociali e divieto di concorrenza ex art. 2557 

c.c.”. In: Giustizia civile, 1997, I, pp. 1291-1309. 

ALMEIDA COSTA, Mário Júlio de; MENDES, Evaristo. “Transmissão de acções 

tituladas nominativas”. In: Estudos dedicados ao Prof. Dr. Luís Alberto Carvalho 

Fernandes, v. 3. Lisboa: Católica, 2011, pp. 13-61. 

ALMEIDA, Carlos Ferreira de. “Interpretação do Contrato”. In: Revista de direito do 

consumidor, v. 17, 1996, pp. 5-19. 

ALVARENGA, Maria Isabel de Almeida. “Finalidades do direito de preferência para a 

aquisição de ações”. In: ADAMEK, Marcelo V. von. Temas de direito societário e 

empresarial contemporâneos. São Paulo: Malheiros, 2011, pp. 472-491. 

ALVIM, Agostinho. Da doação, 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 1980. 

ANDRADE, Ronaldo Alves de. In: ALVIM, Arruda; ALVIM, Thereza (coord.). 

Comentários ao Código Civil Brasileiro, v. 5. Rio de Janeiro: Forense, 2007. 



 

 

 

353 

ANGELICI, Carlo. "La partecipazione azionaria come oggetto di circolazione”. In: 

COLOMBO, Giovanni E.; PORTALE, Giuseppe B. (org.). Trattato delle società per 

azione, 2º t. (Azioni e Gruppi). Torino: UTET, 1991, pp. 101-130. 

ANGELICI, Carlo. “Le forme di circolazione”. In: COLOMBO, Giovanni E.; PORTALE, 

Giuseppe B. (org.). Trattato delle società per azioni, v. 2: Azioni, Gruppi. Torino: UTET, 

1991, pp. 254-297. 

ANGELICI, Carlo. La società nulla. Milano: Giuffrè, 1975. 

ANGERSBACH, Carsten J. Due Diligence beim Unternehmenskauf. Baden-Baden: 

Nomos, 2002. 

ANTUNES, João Tiago M. Do contrato de depósito escrow. Coimbra: Almedina, 2007. 

ANTUNES, José Engrácia. “A empresa como objecto de negócios (‘asset deal" vs. "share 

deal’)”. In: Revista da Ordem dos Advogados, 2008, pp. 715-793. 

ARAGÃO, Paulo Cézar. “Reflexões sobre as sentenças determinativas”. In: Revista de 

Processo, v. 2, 1976, pp. 159-168. 

ASCARELLI, Tullio. “Ancora sul concetto di titolo di credito e sulla distinzione tra 

tipologia della realtà e normativa”. In: Banca, Borsa e Titoli di Credito, I, 1956, pp. 461-

480. 

ASCARELLI, Tullio. “Divieto di concorrenza e vendita dell’azienda”. In: Studi in tema 

di contratti. Milano: Giuffrè, 1952, pp. 487-497. 

ASCARELLI, Tullio. “In tema di vendita di azioni e responsabilità degli amministratori”. 

In: Foro Italiano, 1953, pp. 1639-1644.  

ASCARELLI, Tullio. “In tema di vendita di pacchetti di azioni”. In: Studi in tema di 

società. Milano: Giuffrè, 1952, pp. 63-67. 



 

 

 

354 

ASCARELLI, Tullio. “O conceito de direito especial e a autonomia do direito comercial”. 

In: Problemas das Sociedades Anônimas e Direito Comparado, 2ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 1969, pp. 84-89. 

ASCARELLI, Tullio. “O contrato plurilateral”. In: Problemas das sociedades anônimas 

e direito comparado, 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1969, pp. 255-312. 

ASCARELLI, Tullio. “O empresário (l’imprenditore)”, trad. de F. K. Comparato. In: 

Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 92, 1997, pp. 269-

278. 

ASCARELLI, Tullio. “O Negócio Indireto”. In: Problemas das Sociedades Anônimas e 

Direito Comparado, 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1969, pp. 91-163. 

ASCARELLI, Tullio. “Riflessioni in tema di titoli azionari e società tra società”. In: Saggi 

di diritto commerciale. Milano: Giuffrè, 1955, pp. 219-271. 

ASCARELLI, Tullio. “Sul concetto di titolo di credito e sulla disciplina del titolo V libro 

IV del nostro codice”. In: Banca, Borsa e Titoli di Credito, I, 1954, pp. 367-388. 

ASCARELLI, Tullio. “Transferência de ações – participação na assembleia e propriedade 

das ações - transferência das ações e livro de presença na assembleia”. In: Ensaios e 

pareceres. São Paulo: Saraiva, 1952, pp. 89-98. 

ASCARELLI, Tullio. Panorama do direito comercial. São Paulo: Saraiva, 1947. 

ASCARELLI, Tullio. Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Milano: Giuffrè, 

1956. 

ASCARELLI, Tullio. Teoria geral dos títulos de crédito, trad. de Nicolau Nazo. São 

Paulo: Saraiva, 1943. 

ASSIS, Araken de. Comentários ao Código Civil Brasileiro, v. 5. Rio de Janeiro: 

Forense, 2007. 



 

 

 

355 

ATIYAH, P. S. The rise and fall of freedom of contract. Oxford: Clarendon, 1979. 

AURICCHIO, Alberto. La simulazione nel negozio giuridico. Napoli: Jovena, 1957. 

AZEVEDO, Antônio Junqueira de. “(Parecer) Contrato de opção de venda (put option) de 

ações. Conflito entre o critério de determinação do valor das ações e o piso mínimo 

estipulado para transferência. Interpretação do conceito de preço justo. A boa-fé e os usos, 

visando evitar o enriquecimento sem causa”. In: Novos estudos e pareceres de direito 

privado. São Paulo: Saraiva, 2009, 273-286. 

AZEVEDO, Antonio Junqueira de. “(Parecer). Acordo de acionistas com cláusula de 

preferência na aquisição de ações. Contrato intuitu personae a ser interpretado em duas 

fases: procura da vontade comum das partes e boa-fé objetiva contratual. Teoria do abuso 

da personalidade jurídica. Extensão da preferência à hipótese implícita de alienação da 

controladora de uma das acionistas”. In: Novos estudos e pareceres de direito privado. 

São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 219-234. 

AZEVEDO, Antonio Junqueira de. “Parecer: Interpretação do contrato pelo exame da 

vontade contratual. O comportamento das partes posterior à celebração. Interpretação e 

efeitos do contrato conforme o princípio da boa-fé objetiva. Impossibilidade de venire 

contra factum proprium e de utilização de dois pesos e duas medidas. Efeitos do contrato e 

do sinalagma. A assunção pelos contratantes de riscos específicos e a impossibilidade de 

fugir do ‘programa contratual’ estabelecido”, in Estudos e Pareceres de Direito Privado, 

São Paulo, Saraiva, 2004, pp. 159-183. 

AZEVEDO, Antonio Junqueira de. “Rapport brésilien”. In: La bonne foi, Travaux de 

l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française (Journées 

louisianaises), t. XLIII, Paris: Litec, 1992, pp. 77-84. 

AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Negócio jurídico: existência, validade e eficácia, 4ª 

ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2002. 

BALLERSTEDT, Kurt. “Das Unternehmen als Gegenstand eines 

Bereicherungsanspruchs”. In: FISCHER, Robert (coord., et. al.). Gesellschaftsrecht und 



 

 

 

356 

Unternehmensrecht – Festschrift für Wolfgang Schilling zum 65. Geburtstag. Berlin/New 

York: De Gruyter, 1973, pp. 289-307. 

BAPTISTA, Luiz Olavo. Arbitragem comercial e internacional. São Paulo: Lex Editora, 

2011. 

BARBOSA, Rui. “As cessões de clientela e a interdição de concorrência nas alienações de 

estabelecimentos comerciais e industriais”. In: Obras completas de Rui Barbosa, v. XL, 

T. I. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1928. 

BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do estabelecimento comercial. São Paulo: Max 

Limonad, 1969. 

BATIFFOL, Henri. “Problèmes contemporains de la notion de biens”. In: Archives de 

philosophie du droit, t. 24: les biens et les choses. Paris: Sirey, 1979, pp. 9-16. 

BAUMS, Theodor. “Ergebnisabhängige Preisvereinbarungen in 

Unternehmenskaufverträgen”. In: Der Betrieb, 1993, pp. 1273-1276. 

BERGJAN, Ralf. Die Auswirkungen der Schuldrechtsreform 2002 auf den 

Unternehmenskauf. Berlin: Dunker & Humblot, 2003. 

BERNINI, Giorgio. “Acquisizione di società e determinazione del prezzo”. In: 

GALGANO, Francesco (org.). I contratti del commercio, dell’industria e del mercato 

finanziario, tomo primo. Torino: UTET, 1995, pp. 217-245. 

BESSONE, Darcy. Da Compra e Venda. Belo Horizonte: Bernardo Álvares, 1960. 

BEUTHIEN, Volker. “Zur Mitgliedschaft als Grundbegriff des Gesellschaftsrechts - 

Subjektives Recht oder Stellung im pflichthaltigen Rechtsverhältnis?”. In: WANK, Rolf (et 

al., org.). Festschrift für Herbert Wiedemann zum 70. Geburtstag, München: C. H. 

Beck, 2002, pp. 755-768. 

BEVILÁQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil Comentado, vol. 4, 

São Paulo/Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1917. 



 

 

 

357 

BIONE, Massimo. “Le azioni”. In: COLOMBO, Giovanni E.; PORTALE, Giuseppe B. 

(org.). Trattato delle società per azioni, v. 2: Azioni, Gruppi. Torino: UTET, 1991, pp. 3-

43. 

BISIOLI, Federica. “La determinazione arbitrale del prezzo di cessione di quote di società 

a responsabilità limitata e sue implicazioni”. In: Il diritto fallimentare e delle società 

commerciali, II, 1999, pp. 140-149. 

BONELLI, Franco. “Giurisprudenza e dottrina su acquisizioni di società e di pacchetti 

azionari di riferimento”. In: BONELLI, Franco; DE ANDRÉ, Mauro (org.). Acquisizioni 

di società e di pacchetti azionari di riferimento. Milano: Giuffrè, 1990, pp. 4-48. 

BOTELHO DE MESQUITA, José Ignácio. “Execução específica de direito de preferência 

originado de acordo de acionistas”. In: ADAMEK, Marcelo Vieira von. Temas de direito 

societário e empresarial contemporâneos. São Paulo: Malheiros, 2011, pp. 836-848. 

BOTREL, Sérgio. Fusões e aquisições. São Paulo: Saraiva, 2012. 

BÖTTCHER, Lars. “Due Diligence beim Unternehmenskauf als Verkehrssitte”. In: 

Zeitschrift für das gesamte Schuldrecht, 2007, pp. 20-25.  

BOZZOLA, Gianpietro. “Divieto di concorrenza in caso di cessione d’azienda e abuso 

della personalità giuridica”. In: Rivista di diritto industriale, II, 1993, pp. 370-378. 

BRACCIODIETA, Angelo. “Alienazione di quota sociale e divieto di concorrenza”. In: 

Rivista delle società, 1964, pp. 977-999. 

BRANCO, Luiz Carlos Gerson. “O regime obrigacional unificado do Código Civil 

Brasileiro e seus efeitos sobre a liberdade contratual. A compra e venda como modelo 

jurídico multifuncional”. In: Revista dos Tribunais, v. 872, 2008, pp. 11-42. 

BRAUNSCHWEIG, Philipp von. “Variable Kaufpreisklauseln in 

Unternehmenskaufverträgen”. In: Der Betrieb, 2002, pp. 1815-1818. 



 

 

 

358 

BREIDENBACH, Stephan. Die Voraussetzungen von Informationspflichten beim 

Vertragsschluß. München: C. H. Beck, 1989. 

BULGARELLI, Waldírio. “Alguns estranhos casos de sociedades por cotas de 

responsabilidade limitada no direito brasileiro”. In: Estudos e pareceres de direito 

empresarial (o direito das empresas). São Paulo: RT, 1980, pp. 185-194. 

BULGARELLI, Waldirio. “Os valores mobiliários brasileiros como títulos de crédito”. In: 

Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, n. 37, 1980, pp. 94-

112. 

BUSCHINELLI, Gabriel Saad Kik. “Comentários aos arts. 19 e 20”. In: CODORNIZ, 

Gabriela; PATELLA, Laura (coord.). Comentários à lei do mercado de capitais. São 

Paulo: Quartier Latin, 2015, pp. 379-425. 

BUSCHINELLI, Gabriel Saad Kik. “Condo-hotéis’ e o conceito de valor mobiliário”. In: 

Revista comercialista, v. 10, 2013, pp. 26-28. 

BUTTARO, Luca. “Tullio Ascarelli e il titolo di credito”. In: Banca, Borsa e Titoli di 

Credito, I, 1981, pp. 414-432. 

BUXBAUM, Richard. “What happened to Perlman v. Feldman?”. In: WANK, Rolf (et al., 

org.). Festschrift für Herbert Wiedemann zum 70. Geburtstag, München: C. H. Beck, 

2002, pp. 769-785. 

CAEMMERER, Ernst von. “The influence of the of international trade on the development 

and character of the commercial law in the civil law countries”. In: ROTONDI, Mario. 

Inchieste di diritto comparato, v. 3: L’unità del diritto delle obbligazioni. Padova: 

CEDAM, 1974, pp. 12-29. 

CAFFIN-MOI, Marie. Cession de droits sociaux et droit des contrats. Paris: Economica, 

2009. 

CALVO, Roberto. “Il trasferimento della ‘proprietà’ nella compravendita di titoli 

azionari”. In: Contr. impr., 1993, pp. 1063-1123. 



 

 

 

359 

CALVO, Roberto. “Vendita e rimedi nel diritto tedesco: dalla ‘garanzia’ 

all’inadempimento”. In: Rivista di diritto civile, 2013, pp. 297-307. 

CÂMARA, Paulo; BASTOS, Miguel Brito. “O direito da aquisição de empresas: uma 

introdução”. In: CÂMARA, Paulo; BASTOS, Miguel Brito (org.). Aquisição de 

empresas. Coimbra: Almedina, 2011, pp. 13-64. 

CAMILO Jr., Ruy Pereira. “Contrato de cessão de quotas sociais”. In: AZEVEDO, Luis 

André Negrelli de Moura; CASTRO, Rodrigo Rocha Monteiro de (org.). Sociedade 

limitada contemporânea. São Paulo: Quartier Latin, 2013, pp. 217-259. 

CAMPINHO, Sérgio. O Direito de Empresa à Luz do Novo Código Civil. 3ª ed. rev. e 

atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. 

CAMPOBASSO, Mario. “Vendita del pacchetto azionario di società in liquidazione per 

perdite”. In: Riv. dir. priv., n. 21, 1996, pp. 362-392. 

CANARIS, Claus-Wilhelm; GRIGOLEIT, Hans Christoph. “Interpretation of contracts”. 

In: HARTKAMP, Arthur (org., et.al.). Towards a European Civil Code, 4ª ed. Alphen 

aan den Rijn: Kluwer/Ars Aequi, 2011 pp. 587-618. 

CANARIS, Claus-Wilhelm. “Leistungsstörungen beim Unternehmenskauf”. In: 

Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, 1982, pp. 395-434. 

CANARIS, Claus-Wilhelm. “Leistungsstörungen und Gewährleistung beim 

Unternehmenskauf nach der Reform des deutschen Schuldrechts”. In: STATHOPOULOS, 

Michael (coord., et. al.). Festschrift für Apostolos Georgiades zum 70. Geburtstag. 

München: C. H. Beck/Sakkoulas/Stämpfli, 2006, pp. 71-94. 

CANARIS, Claus-Wilhelm. “O novo direito das obrigações na Alemanha”. In: Revista 

Brasileira de Direito Comparado, 2004, pp. 3-26. 

CANARIS, Claus-Wilhelm. Die Feststellung von Lücken im Gesetz, 2. Aufl. Berlin: 

Duncker & Humblot, 1983. 



 

 

 

360 

CANARIS, Claus-Wilhelm. Handelsrecht, 24 Aufl. München: C. H. Beck, 2006. 

CANARIS, Claus-Wilhelm. Systemdenken und Systembegriff in der Jurisprudenz, 2. 

Aufl. Berlin: Duncker & Humblot, 1983. 

CANCELLI, Filippo. “voce Società (diritto romano)”. In: AZARA, Antonio; EULA, 

Ernesto (org.). Novissimo digesto italiano, v. XVII, Torino: UTET, 1970, pp. 495-516. 

CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo, 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

CARNEVALI, Ugo. “Cessione di partecipazioni sociali e divieto di concorrenza”. In: I 

contratti, n. 3, 1997, pp. 269-272. 

CARNEVALI, Ugo. “Compravendita di quote sociali, mancanza di qualità e aliud pro 

alio”. In: Contratti, 2004, pp. 687-694. 

CARNEVALI, Ugo. “Garanzie per vizi dei beni sociali nella cessione di azioni”. In: 

Società, n. 6, 1992, pp. 822-824. 

CARRASCO PERERA, Ángel. “Representaciones e garantías”. In: ÁLVAREZ ARJONA, 

J. (org., et. al.). Régimen jurídico de las adquisiciones de empresas. Navarra: Arazandi, 

2001, pp. 191-236. 

CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Tratado de direito commercial brasileiro, 

v. 5, parte 2, 3ª ed. atual. por Achilles Bevilaqua e Roberto Carvalho de Mendonça. Rio de 

Janeiro: Freitas Bastos, 1938. 

CARVALHO SANTOS, J. M. Código Civil Brasileiro Interpretado, 3ª ed. Rio de 

Janeiro: Freitas Bastos, 1945.  

CARVALHO, Dora Martins de. “As Sociedades Limitadas no Projeto do Código Civil”. 

In: Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 60, 1985, pp. 

90-92. 



 

 

 

361 

CARVALHO, Luiz Maklouf. “A baleia branca de Rodolfo Landim”. In: Revista Piauí, v. 

52, 2011. 

CARVALHO, Orlando de. “Negócio jurídico indirecto (teoria geral)”. In: Boletim da 

Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, supl. 10, 1952, pp. 1-149. 

CARVALHO, Orlando de. “Teixeira de Freitas e a unificação do direito privado”. In: 

SCHIPANI, Sandro (org.). Augusto Teixeira de Freitas e il diritto latinoamericano. 

Padova: Cedam, 1988, pp. 101-153. 

CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei de sociedades anônimas, v. 1, 2ª ed. rev. e 

atual. São Paulo: Saraiva, 1997. 

CARVALHOSA, Modesto. Comentários ao Código Civil, v. 13, 2ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2005. 

CASANOVA, Mario. “Azienda” (voce). In: Digesto delle discipline privatistiche, 

Sezione Commerciale, v. II. Torino: UTET, 1987, pp. 75-99. 

CASQUET, Andréia Cristina Bezerra. Alienação de Controle de Companhias Fechadas. 

São Paulo: Quartier Latin, 2015. 

CASTANHEIRA NEVES, António. Questão-de-facto – questão-de-direito ou o 

problema metodológico da juridicidade. Coimbra: Almedina, 1967. 

CASTELLARI, Paolo. “Società unipersonale a responsabilità limitata e prelazione agraria 

del coltivatore insediato o proprietario di terreno confinante”. In: 

Rivista di diritto agrario, 1994, pp. 504-534. 

CAVALLI, Cássio. Sociedades limitadas: regime de circulação das quotas. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2011. 

CHAMPAUD, Claude. “Présentation de la cession de contrôle”. In: Nouvelles techniques 

de concentration. Paris: LITEC, 1972, pp. 140-141. 



 

 

 

362 

CHAVES, Antônio. “Cessão de posição contratual e cessão de situação acionária. 

Apossamento posterior, pelo cedente, de bens do acervo transmitido. Frustração da 

finalidade contratual. Responsabilidade civil, criminal e administrativa”. In: Revista dos 

Tribunais, v. 427, 1971, pp. 35-56. 

CHAZAL, Jean-Pascal.; VICENTE, Serge. “Le transfert de propriété par l’effet des 

obligations dans le Code Civil”. In: Revue trimestrielle de droit civil, n. 3, 2000, pp. 477-

506.  

CLARK, Robert Charles. Corporate Law. Boston/Toronto: Little, Brown and Company, 

1986. 

COELHO, Fábio Ulhoa. “As obrigações empresariais”. In: COELHO, Fábio Ulhoa 

(Coord.). Tratado de direito comercial, v. 5. São Paulo: Saraiva, 2015, 13-20. 

COELHO, Fábio Ulhoa. “Compra e venda mercantil”. In: COELHO, Fábio Ulhoa (coord.). 

Tratado de direito comercial, v. 5. São Paulo: Saraiva, 2015, pp. 235-269. 

COELHO, Fábio Ulhoa. “Os contratos empresariais no projeto de Código Comercial”. In: 

Revista da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, v. XI, 2014, pp. 387-395. 

COELHO, Fábio Ulhoa. “Pequena reflexão sobre a boa-fé em arbitragens de direito 

societário”. In: Revista de Arbitragem e Mediação, v. 38, 2013, pp. 21-23. 

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

COLOMBO, Sylviane. “Present differences between the Civil Law and Common Law 

worlds with regard to culpa in contrahendo”. In: Tilburg Law Review, vol. 2, 1993, pp. 

341-376. 

COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na 

sociedade anônima, 6ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 



 

 

 

363 

COMPARATO, Fábio Konder. “A cessão de controle acionário é negócio mercantil?”. In: 

Novos ensaios e pareceres de direito empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 1981, pp. 

245-260. 

COMPARATO, Fábio Konder. “A obrigação de informar no direito contratual”. In: 

OLIVERA GARCÍA, Rodolfo (org.). Estudios jurídicos en memoria del Profesor 

Rodolfo Mezzera Alvarez. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria, 1999, pp. 

249-256. 

COMPARATO, Fabio Konder. “As ações de sociedade anônima como valores mobiliários 

- natureza e efeitos do registro acionário”. In: Novos ensaios e pareceres de direito 

empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 1981, pp. 16-31. 

COMPARATO, Fábio Konder. “Da imprescritibilidade da ação direta de nulidade 

estatutária”. In: Novos ensaios e pareceres de direito empresarial. Rio de Janeiro: 

Forense, 1981, pp. 215-225. 

COMPARATO, Fábio Konder. “Eficácia dos acordos de acionistas”. In: Novos ensaios e 

pareceres de direito empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 1981, pp. 74-87 

COMPARATO, Fábio Konder. “Exclusão de sócio, independentemente de específica 

previsão legal ou contratual”. In: Ensaios e pareceres de direito empresarial. Rio de 

Janeiro: Forense, 1978, pp. 131-149. 

COMPARATO, Fábio Konder. “Parecer sobre o Projeto de Lei n. 634/75, do Executivo”. 

In: Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, n. 17, 1975, pp. 

173-187. 

COMPARATO, Fábio Konder. “Poder de controle na sociedade anônima”. In: Revista de 

Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, n. 9, 1973, pp. 67-75. 

COMPARATO, Fábio Konder. “Responsabilidades na transferência de ações escriturais”. 

In: Direito empresarial: estudos e pareceres. São Paulo: Saraiva, 1990, pp. 354-361. 



 

 

 

364 

COMPARATO, Fábio Konder. “Restrições à circulação de ações em companhia fechada: 

nova et vetera”. In: Novos ensaios e pareceres de direito empresarial. Rio de Janeiro: 

Forense, 1981, pp. 32-51. 

COMPARATO, Fábio Konder. “Validade e eficácia de acordo de acionistas. Execução 

específica de suas estipulações”. In: Novos ensaios e pareceres de direito empresarial. 

Rio de Janeiro: Forense, 1981, pp. 52-73. 

CORTEZ, Jorge Simões. “As formalidades da transmissão de quotas e acções no Direito 

Português: dos princípios à prática”. In: COELHO, Fábio Ulhoa; RIBEIRO, Maria de 

Fátima (org.). Questões de direito comercial em Portugal e no Brasil. Coimbra: 

Almedina, 2012, pp. 313-343. 

CORVO, Erick. “Acordos de sócios de sociedades limitadas à luz do Código Civil de 

2002”. In: ADAMEK, Marcelo Vieira von. Temas de direito societário e empresarial 

contemporâneos. São Paulo: Malheiros, 2011, pp. 84-114. 

COSTA, Mariana Fontes da. “O dever pré-contratual de informação”. In: Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade do Porto, vol. 4, 2007, pp. 367-394. 

COSTA, Philomeno Joaquim da. “Comentário ao acórdão n. 26.147, do TJSP”. In: Revista 

de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 50, 1983, pp. 106-109. 

COSTA, Philomeno Joaquim da. Anotações às companhias. São Paulo: RT, 1980. 

COSTA, Philomeno Joaquim da. Autonomia do direito comercial. São Paulo: RT, 1956. 

COTTINO, Gastone. Diritto societario, 2ª ed. Padova: CEDAM, 2011. 

COUTINHO DE ABREU, Jorge Manuel. Da empresarialidade. Coimbra: Almedina, 

1999. 

COUTO E SILVA, Clóvis Veríssimo do. “Cessão de crédito (parecer)”. In: Revista dos 

Tribunais, v. 638, 1988, pp. 10-14. 



 

 

 

365 

COUTO E SILVA, Clóvis Veríssimo do. “Miguel Reale, civilista”. In: LAFER, Celso; 

FERRAZ Jr., Tércio Sampaio (org.). Direito, política, filosofia, poesia: estudos em 

homenagem ao Professor Miguel Reale no seu octogésimo aniversário. São Paulo: 

Saraiva, 1992, pp. 413-425. 

COUTO E SILVA, Clóvis Veríssimo do. “Negócios jurídicos e negócios jurídicos de 

disposição”. In: FRADERA, Véra (org.). O direito privado brasileiro na visão de Clóvis 

do Couto e Silva. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, pp. 73-87. 

COUTO E SILVA, Clóvis Veríssimo do. A Obrigação como Processo, reimpressão. Rio 

de Janeiro: Editora FGV, 2007. 

COZIAN, Maurice; VIANDIER, Alain; DEBOISSY, Florence. Droit des sociétés, 26ª ed. 

Paris: LexisNexis, 2012. 

CRAVEIRO, Mariana Conti. Contratos entre sócios. São Paulo: Quartier Latin, 2013. 

CRISTIANO, Romano. Sociedades limitadas. São Paulo: Malheiros, 2008. 

CROSIO, Stefano; GREGORI, Claudia. “Acquisizione di società ad elevato contenuto 

tecnologico: clausole di earn-out e dichiarazioni e garanzie del venditore”. In: Contratto e 

impresa, 2000, pp. 1109-1123. 

CUNHA PEIXOTO, C. F. A sociedade por cotas de responsabilidade limitada, v. 1, 2ª 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958. 

CUNHA PEIXOTO, Carlos F. Sociedades por ações, v. 1. São Paulo: Saraiva, 1972. 

D’ALESSANDRO, Carlo. “Vendita di partecipazioni sociali e promessa di qualità”. In: 

Giustizia civile, 2005, pp. 1071-1078. 

DANET, Didier. “Cession de droits sociaux: information préalable ou garantie des vices?”. 

In: Revue trimestrielle de droit commercial, 1992, pp. 315-349. 

DAVIES, Paul L. Gower and Davies Principles of Modern Company Law, 8ª ed. 

London: Sweet & Maxwell, 2008. 



 

 

 

366 

DE ANDRÉ, Mauro. “Le clausole relative al prezzo”. In: BONELLI, Franco; DE ANDRÉ, 

Mauro. (org.). Acquisizioni di società e di pacchetti azionari di riferimento. Milano: 

Giuffrè, 1990, pp. 4-48. 

DE RITIS, Massimo Rubino. “Trasferimento di pacchetti azionari di controllo: clausole 

contrattuali e limiti all'autonomia privata”. In: Giurisprudenza commerciale, I, 1997, pp. 

879-906. 

DEUTSCHER BUNDESTAG. “Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des 

Schuldrechts”. In: BT/Drucks. 14/6040, 2001. 

DRAETTA, Ugo. “Alcune clausole di adeguamento del prezzo a seguito di verifica 

contabile nei contratti di acquisto di partecipazioni azionarie”. In: Diritto del commercio 

internazionale, 1991, pp. 143-150. 

DUBOUT, Hubert. “La distinction des clauses d’ajustement de prix et des clauses de 

garantie dans les contrats d’acquisition d’entreprises”. In: Bull Joly, 2004, pp. 891-899. 

DYCK, Alexander; ZINGALES, Luigi. “Private benefits of control: an international 

comparison”. In: Journal of Finance, v. 59, 2004, pp. 537-600. 

EGGENBERGER, Jans. Gesellschaftsrechtliche Voraussetzungen und Folgen einer 

due-diligence Prüfung. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2001. 

EIDENMÜLLER, Horst. “Rechtskauf und Unternehmenskauf”. In: Zeitschrift für das 

gesamte Schuldrecht, 2002, pp. 290-296. 

EIZAGUIRRE, José María. “Bases para una reelaboración de la teoría general de los 

títulos-valores”. In: Revista de derecho mercantil, 1982, pp. 7-112. 

EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada, v. 1, São Paulo: Quartier Latin, 2011. 

EIZIRIK, Nelson. A lei das S/A comentada, v. 1, 2ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 2015. 

FABIAN, Christoph. O dever de informar no direito civil. São Paulo: RT, 2002. 



 

 

 

367 

FABRE-MAGNAN, Muriel. De l’obligation d’information dans les contrats: essai 

d’une théorie. Paris: LGDJ, 1992. 

FASTRICH, Lorenz. In: BAUMBACH, Adolf; HUECK, Alfred (org.) GmbHG, 20ª ed., 

München: C. H. Beck, 2013. 

FATEMI, Aliresa. Die Obliegenheit zur Due Diligence beim Unternehmenskauf. 

Baden-Baden: Nomos, 2009. 

FAZZIO Jr., Waldo. Sociedades limitadas. São Paulo, Atlas, 2003. 

FÉRES, Marcelo A. Estabelecimento empresarial. São Paulo: Saraiva, 2007. 

FERRARI, Giorgio. Trasferimento di partecipazioni sociali e divieto di concorrenza”. In: 

Rivista di diritto industriale, I, 1967, pp. 54-81. 

FERRAZ Jr., Tércio Sampaio. “Simulação e negócio jurídico indireto. No Direito 

Tributário e à luz do novo Código Civil”. In: Revista Fórum de Direito Tributário, n. 48, 

2010, pp. 9-25. 

FERREIRA, Mariana Martins-Costa. “Reflexões sobre o regime jurídico do acordo de 

acionistas e seus mecanismos de cumprimento forçado”. In: YARSHELL, Flávio Luiz; 

PEREIRA, Guilherme Setogutti Júlio. Processo societário II. São Paulo: Quartier Latin, 

2015, pp. 509-551. 

FERREIRA, Waldemar. Tratado de direito comercial, v. 10. São Paulo: Saraiva, 1963. 

FERREIRA, Waldemar. Tratado de sociedades mercantis, v. 3, 5ª ed. Rio de Janeiro: 

Editora Nacional. 

FERRER CORREIA, António de Arruda; SÁ, Almeno de. “Parecer”. In: NUNES, Arlindo 

Monteiro (org.). A privatização da sociedade financeira portuguesa. Lisboa: Lex, 1995, 

pp. 257-302. 



 

 

 

368 

FERRER CORREIA, António de Arruda. Sociedades fictícias e unipessoais. Coimbra: 

Atlântica, 1948. 

FERRI, Giuseppe. “Incidenza delle obbligazioni sociali nei rapporti fra cedente e 

cessionario di quote sociali”. In: Foro italiano, I, 1936, 712-720. 

FERRI, Giuseppe. “La teoria ‘realista’ dei titoli di credito”. In: Estudios jurídicos en 

homenaje a Joaquín Garrigues, II. Madrid: Tecnos, 1971, pp. 313-324, pp. 321-322. 

FERRI, Giuseppe. “Sul concetto di titolo di credito”. In: Banca, Borsa e Titoli di Credito, 

I, 1956, pp. 322-336. 

FERRI, Giuseppe. Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico. Milano, Giuffrè, 1966. 

FERRI, Giuseppe. Le società. Torino: UTET, 1971. 

FINKENAUER, Thomas. “Ergänzende Auslegung bei Individualabreden”. In: Archiv für 

die civilistische Praxis, v. 213, 2013, pp. 619-651, p. 630-642. 

FISCHER, Markus. “Due diligence bei Unternehmenskäufen”. In: Schweizerische 

Juristenzeitung, v. 96, 2000, pp. 229-236. 

FLEISCHER, Holger; JAEGER, Felix. “Gesellschaftsrechtliche Anteilsbewertung in 

Frankreich gemäß Art. 1843-4 Code civil - Eine Vorstudie zur Komparatistik im Recht der 

Unternehmensbewertung”. In: RabelsZ, v. 77, 2013, pp. 693-722. 

FLEISCHER, Holger; KÖRBER, Torsten. “Due Diligence im Gesellschafts- und 

Kapitalmarktrecht”. In: BERENS, Wolfgang (org.; et. al.). Due Diligence bei 

Unternehmensakquisitionen, 6. Aufl. Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2011, pp. 267-293. 

FLEISCHER, Holger; KÖRBER, Torsten. “Due diligence und Gewährleistung beim 

Unternehmenskauf”. In: Betriebs-Berater, 2001, pp. 841-849. 



 

 

 

369 

FLEISCHER, Holger. “Konkurrenzprobleme um die culpa in contrahendo: Fahrlässige 

Irreführung versus arglistige Täuschung”. In: Archiv für die civilistische Praxis, v. 200, 

2000, pp. 91-120. 

FLEISCHER, Holger. “Unternehmensbewertung und Bewertungsabschläge beim 

Ausscheiden aus einer geschlossenen Kapitalgesellschaft”. In: KALSS, Susanne; 

FLEISCHER, Holger; VOGT, Hans-Ueli. (org.). Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht 

in Deutschland, Österreich und der Schweiz 2013. Tübingen: Mohr Siebeck, 2014, pp. 

137-161. 

FLEISCHER, Holger. Informationsasymmetrie im Vertragsrecht. München: C. H. 

Beck, 2001. 

FLUME, Werner. Eigenschaftsirrtum und Kauf. Dortmund: Gebrüder Lensing, 1948.   

FONSECA, Patrícia Afonso. “A negociação de participações de controlo: a 

jurisprudência”. In: I Congresso DSR. Coimbra: Almedina, 2011. 

FORGIONI, Paula Andrea. “A interpretação dos negócios empresariais no novo Código 

Civil”. In: Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, n. 130, 

2003, pp. 7-38. 

FORGIONI, Paula Andrea. “A unicidade do regramento jurídico das sociedades limitadas 

e o art. 1.053 do Código Civil. Usos e costumes e regência supletiva”. In: ADAMEK, 

Marcelo Vieira von. Temas de direito societário e empresarial contemporâneos. São 

Paulo: Malheiros, 2011, pp. 216-223. 

FORGIONI, Paula Andrea. Teoria geral dos contratos empresariais, 2ª ed. São Paulo: 

RT, 2010. 

FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes; ADAMEK, Marcelo Vieira von. 

“Empresa individual de responsabilidade limitada (Lei nº 12.441/2011): anotações”. In: 

AZEVEDO, Luis André Negrelli de Moura; CASTRO, Rodrigo Rocha Monteiro de (org.). 

Sociedade limitada contemporânea. São Paulo: Quartier Latin, 2013, pp. 39-77. 

FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes; ADAMEK, Marcelo Vieira von. 

“Aproveitamento de oportunidades comerciais da companhia pelo acionista controlador 



 

 

 

370 

(corporate opportunity doctrine)”. In: FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes; 

ADAMEK, Marcelo Vieira von. (coord). Temas de direito empresarial e outros estudos 

em homenagem ao Prof. Luiz Gastão Paes de Barros Leães. São Paulo: Malheiros, 

2014, pp. 88-110. 

FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. "Dever de lealdade do acionista 

controlador por ocasião da alienação do controle – dever de maximização do valor das 

ações dos acionistas não controladores – interpretação de estatuto de companhia aberta – 

possibilidade de cumulação de OPAs”. In: Revista de Direito Mercantil, Industrial, 

Econômico e Financeiro, v. 158, 2011. 

GALGANO, Francesco. “Cessione di partecipazione sociali e superamento della alterità 

soggettiva fra socio e società”. In: Contratto e impresa, 2004, pp. 537-544. 

GALLETTI, Danilo. “Brevi note in tema di vendita di quota sociale ed errore sui motivi”. 

In: Banca, Borsa e Titoli di Credito, II, 1997, pp. 25-37.  

GALLO, Paolo. “Responsabilità precontrattuale e problemi di quantificazione del danno”. 

In: Studi in onore di Cesare Massimo Bianca, Tomo IV. Milano: Giuffrè, 2006, pp. 475-

566. 

GALVÃO, Clemente. “Conteúdo e incumprimento do contrato de compra e venda de 

participações sociais”. In: Revista da Ordem dos Advogados, v. 70, n. 3-4, 2009, pp. 

533-573. 

GARCÍA VICENTE, José-Ramón. “Compraventa de acciones y compraventa de empresa: 

defectos ocultos en el activo principal de la sociedad. Calificación e interpretación de los 

contratos. Causa de los contratos y móvil casualizado”. In: Cuadernos Cívitas de 

jurisprudencia civil, v. 84, 2010, pp. 1729-1746. 

GARÇON, Jean-Pierre. “Fixation d’un prix de cession de titres et référence aux éléments 

comptables”. In: La semaine juridique - Entreprise et affaires, 2000, pp. 496-498. 

GATTI, Serafino. L’iscrizione nel libro dei soci. Milano: Giuffrè, 1969. 



 

 

 

371 

GAUL, Björn. “Schuldrechtsmodernisierung und Unternehmenskauf”. In: Zeitschrift für 

das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht, v. 166, 2002, pp. 35-71, p. 64.  

GHESTIN, Jacques. “La réticence, le dol et l’erreur sur les qualités substantielles”. In: 

Dalloz, 1971, 247-250. 

GHESTIN, Jacques. La formation du contrat, 3ª ed. Paris: LGDJ, 1993. 

GIANNINI, Regina M. “Punctilio of honor’ or ‘disintegrating erosion’? The fiduciary duty 

to disclose for partners, corporate directors, and majority shareholders”. In: South 

Western University Law Review, v. 27, 1997, pp. 73-97. 

GILI SALDAÑA, Marian. “Contrato de compraventa de acciones. Incumplimiento 

contractual. Remedios frente al incumplimiento de las cláusulas de manifestaciones y 

garantías. Efectos del conocimiento del comprador en los remedios frente al 

incumplimiento de las manifestaciones y garantías. Comentario a la sentencia del Tribunal 

Supremo de 21 de diciembre de 2009”. In: Cuadernos Cívitas de jurisprudencia civil, v. 

86, 2011, n. 2288, pp. 1075-1096. 

GILSON, Ronald; BLACK, Bernard. The law and finance of corporate acquisitions, 2ª 

ed. Westbury: Foundation Press, 1995. 

GIMENO RIBES, Miguel. La protección del comprador en la adquisición de empresa. 

Granada: Comares, 2013. 

GIOIA, Vito la. “Alienazione di quota sociale e obbligo di non concorrenza”. In: Rivista 

di diritto industriale, II, 1957, pp. 105-126. 

GOMES, Orlando. “Cessão de crédito; caracterização”. In: Novíssimas questões de 

direito civil. São Paulo: Saraiva, 1984, pp. 79-94. 

GOMES, Orlando. “Em tema de sociedade anônima”. In: Revista dos Tribunais, v. 429, 

1971, pp. 13-20. 

GOMES, Orlando. Contratos, 22ª ed. atual. por Humberto Theodoro Jr., Rio de Janeiro: 

Forense, 2000.  



 

 

 

372 

GOMES, Orlando. Contratos, 26ª ed. atual. por Antônio Junqueira de Azevedo e 

Francisco Paulo de Crescenzo Marino. Rio de Janeiro: Forense, 2007. 

GOMES, Orlando. Pareceres inéditos. Belo Horizonte: Nova Alvorada, 1999, pp. 209-

217. 

GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Direito de empresa, 4ª ed. São Paulo: RT, 2012. 

GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. In: CARVALHOSA, Modesto. (coord.). Tratado 

de direito empresarial, v. 2. São Paulo: RT, 2016. 

GONÇALVES, Luiz da Cunha. Da Compra e Venda no Direito Comercial Brasileiro. 

São Paulo: Max Limonad, 1950.  

GÖTZE, Cornelius. “Auskunftserteilung durch GmbH-Geschäftsführer im Rahmen der 

Due Diligence beim Beteiligungserwerb”. In: Zeitschrift für Unternehmens- und 

Gesellschaftsrecht, 1999, pp. 202-233. 

GRAU, Eros Roberto; FORGIONI, Paula Andrea. “Cláusula de não-concorrência ou de 

não-restabelecimento”. In: O estado, a empresa e o contrato. São Paulo: Malheiros, 

2005, pp. 273-300. 

GRECO, Marco Aurélio. “Imposto sobre a renda - responsabilidade do sucessor na 

aquisição de estabelecimento - o art. 133 do CTN”. In: Revista Tributária e de Finanças 

Públicas, v. 29, 2001, pp. 49-85 

GRECO, Paolo. “Le società di comodo e la vendita delle loro azioni”. In: 

Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, v. 33, II, 1935, 

pp. 123-141. 

GRIGOLEIT, Hans Christoph; HERRESTHAL, Carsten. “Grundlagen der 

Sachmängelhaftung im Kaufrecht”. In: Juristenzeitung, 2003, pp. 118-127. 

GRIGOLEIT, Hans Christoph. “Abstraktion und Willensmängel – Die Anfechtbarkeit des 

Verfügungsgeschäfts”. In: Archiv für die civilistische Praxis, v. 199, 1999, pp. 379-420.  



 

 

 

373 

GRIGOLEIT, Hans Christoph. Vorvertragliche Informationshaftung. München: C. H. 

Beck, 1997. 

GRISI, Giuseppe. L’obbligo precontrattuale di informazione. Napoli: Jovene, 1990. 

GRONSTEDT, Sebastian; JÖRGENS, Stefan. “Die Gewährleistungshaftung bei 

Unternehmensverkäufen nach dem neuen Schuldrecht”. In: Zeitschrift für 

Wirtschaftsrecht, 2002, pp. 52-65. 

GRUNDMANN, Stefan. “Verbraucherrecht, Unternehmensrecht, Privatrecht – warum sind 

sich UN-Kaufrecht und EU-Kaufrechtsrichtlinie so ähnlich?. In: Archiv für die 

civilistische Praxis, v. 202, 2002, pp. 40-71. 

GRUNEWALD, Barbara. “Rechts- und Sachmängelhaftung beim Kauf von 

Unternehmensanteilen”. In: Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht, 2003, pp. 372-374. 

GRUNEWALD, Barbara. “Unerwartete Verbindlichkeiten beim Unternehmenskauf”. In: 

Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, 1981, pp. 622-642.  

GRUNEWALD, Barbara. Die Grenzziehung zwischen der Rechts- und 

Sachmängelhaftung beim Kauf. Bonn: Stollfuss, 1980.  

GUERREIRO, José Alexandre Tavares. “A função registrária das sociedades anônimas”. 

In; WALD, Arnoldo. (coord.). O direito na década de 80: estudos jurídicos em 

homenagem a Hely Lopes Meirelles. São Paulo: RT, 1985, pp. 143-149, p. 145. 

GUERREIRO, José Alexandre Tavares. “Interpretação de preferências na Lei de 

Sociedades Anônimas”. In: ADAMEK, Marcelo Vieira von. Temas de direito societário e 

empresarial contemporâneos. São Paulo: Malheiros, 2011, pp. 388-408. 

GUERREIRO, José Alexandre Tavares. “O usufruto de ações ao portador e a posição da 

companhia emissora”. In: Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 

Financeiro, n. 39, 1980, pp. 84-90. 



 

 

 

374 

GUERREIRO, José Alexandre Tavares. “Sobre a conferência de bens”. In: Revista de 

Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, n. 48, 1982, pp. 16-24. 

GUIDETTI, Barbara. “Divieto di concorrenza in caso di cessione di quote sociali”. In: 

Rivista di diritto industriale, 1998, II, pp. 13-18. 

GUIMARÃES, Ruy Carneiro. Sociedades por ações, v. 2. Rio de Janeiro: Forense, 1960. 

HABERSACK, Mathias. Die Mitgliedschaft – subjektives und ‘sonstiges’ Recht. 

Tübingen: Paul Siebeck, 1996. 

HAICAL, Gustavo. Cessão de crédito. São Paulo: Saraiva, 2013. 

HALEMBECK, Luiz Fernando Amaral. “Compra e venda de sociedades fechadas”. In: 

ROVAI, Armando Luiz; MURRAY NETO, Alberto (coord.). As sociedades por ações na 

visão prática do advogado. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, pp. 147-168. 

HARPUM, Charles; JONES, David Lloyd. “Certainty at one fell swoop”. In: Cambridge 

Law Journal, v. 41, 1982, pp. 233-236, 

HECK, Phillip von. “Weshalb besteht ein von dem bürgerlichen Rechte gesondertes 

Handelsprivatrecht?”. In: Archiv für die civilistische Praxis, 1902, pp. 438-466. 

HEINRICHS, Helmut. In: Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, 62ª Aufl., München, Beck, 

2003. 

HELDRICH, Karl. “Die Form des Vertrages”. In: Archiv für die civilistische Praxis, v. 

147, 1941, pp. 89-129. 

HEMELING, Peter. “Gesellschaftsrechtliche Fragen der Due Diligence beim 

Unternehmenskauf”. In: Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und 

Wirtschaftsrecht, v. 169, 2005, pp. 274-294. 

HENCKEL, Wolfram. “Die ergänzende Vertragsauslegung”. In: Archiv für die 

civilistische Praxis, v. 160, 1960, pp. 107-126. 



 

 

 

375 

HENSSLER, Martin. “Haftung des Verkäufers wegen Informationspflichtverletzung beim 

Unternehmenskauf”. In: GRUNDMANN, Stefan (org., et. al.). Festschrift für Klaus J. 

Hopt zum 70. Geburtstag am 24. August 2010, Bd. 1. Berlin: De Gruyter, 2010, pp. 113-

139. 

HENSSLER, Martin. Risiko als Vertragsgegenstand. Tübingen: Mohr Siebeck, 1994. 

HERNANDO CEBRIÁ, Luis. “La incidencia de la Legal Due Diligence (“revisión legal”) 

en la contratación mercantil contemporánea”. In: Revista de derecho mercantil, n. 259, 

2006, pp. 603-639. 

HERNANDO CEBRIÁ, Luis. El contrato de compraventa de empresa. Valencia: 

Blanch, 2005. 

HIDDEMANN, Hans-Joachim. “Leistungsstörungen beim Unternehmenskauf aus der 

Sicht der Rechtsprechung”. In: Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, 

1982, pp. 435-451. 

HILGARD, Mark. “Earn-out Klauseln beim Unternehmenskauf”. In: BB, 2010, pp. 2912-

2919. 

HOMMELHOFF, Peter. “Der Unternehmenskauf als Gegenstand der Rechtsgestaltung”. 

In: Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht, v. 150, 1986, pp. 

254-278. 

HOMMELHOFF, Peter. “Die Sachmängelhaftung beim Unternehmenskauf durch 

Anteilserwerb”. In: Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht, v. 

140, 1976, pp. 271-300. 

HOMMELHOFF, Peter. “Zur Abgrenzung von Unternehmenskauf und Anteilserwerb”. In: 

Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, 1982, pp. 366-390. 

HOMMELHOFF, Peter. Die Sachmängelhaftung beim Unternehmenskauf. 

Köln/Berlin/Bonn/München: Carl Heymann, 1975. 



 

 

 

376 

HOPT, Klaus. In: HOPT, Klaus; WIEDEMANN, Herbert. AktG Großkommentar, 4. 

Aufl. Berlin/New York: De Gruyter, 1999, §93, Rn. 213, pp. 137-138. 

HUBER, Peter. Irrtumsanfechtung und Sachmängelhaftung. Tübingen: Mohr Siebeck, 

2001.  

HUBER, Ulrich. “Die Praxis des Unternehmenskaufs im System des Kaufrechts”. In: 

Archiv für die civilistische Praxis, v. 202, 2002, pp. 179-242. 

HUBER, Ulrich. “Mängelhaftung beim Kauf von Gesellschaftsanteilen”. In: Zeitschrift 

für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, 1972, pp. pp. 395-420. 

HÜBNER, Ulrich. “Der gerechte Preis”. In: BAUR, Jürgen F. (org., et. al.). In: Festschrift 

für Ernst Steindorff zum 70. Geburtstag. Berlin/New York: De Gruyter, 1990, pp. 589-

610. 

HÜBNER, Ulrich. “Mängelhaftung beim Kauf von Gesellschaftsanteilen”. In: Zeitschrift 

für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, 1972, pp. 395-420.  

IMBID IRUJO, José Miguel. “Prefacio”. In: GIMENO RIBES, Miguel. La protección del 

comprador en la adquisición de empresa. Granada: Comares, 2013, p. XVII-XX. 

IMMENGA, Ulrich. “Fehler oder zugesicherte Eigenschaft?”. In: Archiv für die 

civilistische Praxis, v. 171, 1917, pp. 1-18. 

IUDICA, Giovanni. “Il prezzo nella compravendita di partecipazioni azionarie”. In: 

Rivista delle società, 1991, pp. 750-771.  

JAGERSBERGER, Barbara. Die Haftung des Verkäufers beim Unternehmenskauf- 

und Anteilskauf. Baden-Baden: Nomos, 2006. 

JOURDAIN, Patrice. “Le devoir de ‘se’ renseigner”. In: Dalloz, 1983, pp. 139-144. 

JUGLART, Michel. “L’obligation de renseignements dans les contrats”. In: Revue 

trimestrielle de droit civil, 1945, pp. 1-22. 



 

 

 

377 

KESSLER, Friedrich; FINE, Edith. “Culpa in contrahendo, bargaining in good faith, and 

freedom of contract”. In: Harvard Law Review, v. 77, 1964, pp. 401-449. 

KIETHE, Kurt. “Vorstandshaftung aufgrund fehlerhafter Due Diligence beim 

Unternehmenskauf”. In: Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht, 1999, pp. 976-983. 

KLEINSCHMIDT, Jens. “Die Bestimmung durch einen Dritten im Europäischen 

Vertragsrecht”. In: RabelsZ, v. 76, 2012, pp. 785-818,  

KLEINSCHMIDT, Jens. Delegation von Privatautonomie auf Dritte. Tübingen: Mohr 

Siebeck, 2014. 

KNOTT, Hermann. “Unternehmenskauf nach der Schuldrechtsreform”. In: Neue 

Zeitschrift für Gesellschaftsrecht, 2002, pp. 249-256. 

KUGLER, Herbert Morgenstern. Os acordos de sócios nas sociedades limitadas. São 

Paulo: Quartier Latin, 2014. 

LA LUMIA, Isidoro. “Appunti sulla natura giuridica dei titoli di credito”. In: 

Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, I, 1940, pp. 1-

20. 

LA ROSA, António Pavone. “Azioni ‘dematerializzate’ e legittimazione all’esercizio dei 

diritti sociali”. In: Rivista delle società, 2002, pp. 1209-1222. 

LA SALA, Gian Paolo. “L’acquisto a non domino di strumenti finanziari dematerializzati”. 

In: Banca, Borsa e Titoli di Credito, I, 2004, pp. 467-525. 

LAMY FILHO, Alfredo. “A desconsideração da personalidade jurídica em acordo de 

acionistas”. In: A Lei das S.A. Rio de Janeiro: Renovar, 1992, pp. 522-534. 

LAMY FILHO, Alfredo. “Ações nominativas e ações escriturais – natureza - usucapião". 

In: Temas de S.A. Rio de Janeiro/São Paulo/Recife: Renovar, 2007, pp. 415-429. 



 

 

 

378 

LAMY FILHO, Alfredo. “Doação de ações nominativas sem a assinatura do termo no livro 

próprio”. In: A lei das S.A., v. II: Pareceres, 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, pp. 37-

45. 

LANCIANI, Andrea. “Il prezzo (modalità, aggiustamenti, garanzie del pagamento 

dilazionato)”. In: IRRERA, Maurizio (org.). Le acquisizione societarie. Bologna: 

Zanichelli, 2011, pp. 319-335. 

LARENZ, Karl; WOLF, Manfred. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 9. Aufl. 

München: C. H. Beck, 2004. 

LARENZ, Karl. “Bemerkungen zur Haftung für culpa in contrahendo”. In: FLUME, 

Werner (coord., et. al.). Beiträge zum Zivil- und Wirtschaftsrecht - Festschrift für 

Kurt Ballerstedt zum 70. Geburtstag. Berlin: Duncker & Humblot, 1975. 

LARENZ, Karl. Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6ª ed. Berlin (et. al.): Springer, 

1991. 

LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros.  “Pacto de preferência em estatuto social”. In: 

Pareceres, v. 2. São Paulo: Singular, 2004, pp. 883-891. 

LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. “Ações escriturais”. In: Estudos e pareceres sobre 

sociedades anônimas. São Paulo: RT, 1989, pp. 53-70.  

LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. “Doação e regime de transferência da propriedade 

acionária”. In: Pareceres, v. 1. São Paulo: Singular, 2004, pp. 221-231. 

LEAL, Murilo Zanetti. “Transmissão de participações sociais”. In: COELHO, Fábio 

Ulhoa; RIBEIRO, Maria de Fátima (coord.). Questões de direito societário em Portugal 

e no Brasil. Coimbra: Almedina, 2012, pp. 279-312. 

LEONARDO, Rodrigo Xavier. “A cessão de créditos à luz da tese da separação relativa”. 

In: MARTINS-COSTA, Judith; FRADERA, Véra Jacob de. Estudos de direito privado e 

processual civil em homenagem a Clóvis do Couto e Silva. São Paulo: RT, 2014, pp. 

255-277. 



 

 

 

379 

LEVY, Daniel de A. “Acionista controlador - abuso do poder de controle - diminuição do 

valor das ações - exercício do call pelo controlador - alegação da própria torpeza - 

incorporação de contingências”. In: YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme 

Setogutti Júlio. Processo societário II. São Paulo: Quartier Latin, 2015, pp. 117-136. 

LIBCHABER, Rémi. “Pour un renouvellement de l’analyse des droits sociaux”. In: 

Aspects actuels du droit des affaires: Mélanges en l’honneur de Yves Guyon. Paris: 

Dalloz, 2003, pp. 717-736. 

LIEB, Manfred. “Gewährleistung beim Unternehmenskauf”. In: LANGE, Hermann 

(coord., et. al.). Festschrift für Joachim Gernhuber zum 70. Geburtstag. Tübingen: 

Mohr Siebeck, 1993, pp. 259-280. 

LIMA, Alcides de Mendonça. “Contrato de compra e venda de ações de banco. Fixação do 

preço por terceiro em desacordo com o contrato”. In: Revista de Processo, v. 14, 1979, pp. 

271-294. 

LIMA, Alvino. A fraude no direito civil. Saraiva: São Paulo, 1965. 

LOBO, Carlos Augusto da Silveira. “Acordo de acionista”. In: PEDREIRA, José Luiz 

Bulhões; LAMY FILHO, Alfredo. (org.). Direito das companhias, v. 1. Rio de Janeiro: 

Forense, 2009, pp. 441-499, pp. 474-475. 

LOBO, Jorge. Sociedades limitadas, v. I. Rio de Janeiro: Forense, 2004. 

LÔBO, Paulo Luiz Netto. Comentários ao Código Civil, v. 6. São Paulo: Saraiva, 2003. 

LÓPEZ FRIAS, Ana. Los contratos conexos. Barcelona: Bosch, 1994. 

LORENZ, Stephan. “Der Unternehmenskauf nach der Schuldrechtsreform”. In: LORENZ, 

Stephan (coord., et. al.). Festschrift für Andreas Heldrich zum 70. Geburtstag. 

München: C. H. Beck, 2005, pp. 305-326. 

LORENZ, Stephan. Der Schutz vor dem unerwünschten Vertrag. München: C. H. 

Beck, 1997.  



 

 

 

380 

LORENZO, Sixto Sánchez. “La interpretación del contrato”. In: LORENZO, Sixto 

Sánchez (org.). Derecho contractual comparado. Cizur Menor: Civitas/Thomson, 2009, 

443-488. 

LUCCA, Newton De. Aspectos da teoria geral dos títulos de crédito. São Paulo: 

Pioneira, 1979. 

LUCCA, Newton de. Comentários ao Novo Código Civil, v. 12. Rio de Janeiro: Forense, 

2003. 

LUCENA, José Waldecy. Das sociedades anônimas, v. 1. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. 

LUCENA, José Waldecy. Das sociedades limitadas, 6ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 

LUNARDI FILHO, Ferdinando César. A remuneração dos administradores das 

sociedades anônimas. Dissertação de mestrado, São Paulo: Faculdade de Direito - USP, 

2013. 

LUTTER, Marcus. “Due diligence des Erwerbers beim Kauf einer Beteiligung”. In: 

Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 1997, pp. 613-620. 

LUTTER, Marcus. “Theorie der Mitgliedschaft”. In: Archiv für die civilistische Praxis, 

v. 180, 1980, pp. 84-159.  

LYON-CAEN, Charles; RENAULT, Louis. Traité de droit commercial, t. II, première 

partie, 4ª ed. Paris: LGDJ, 1908. 

MACEDO, Ricardo Ferreira de. Controle não Societário. São Paulo/Rio de 

Janeiro/Recife: Renovar, 2004. 

MACHADO FILHO, Caio. O sistema de destinação de resultado e da distribuição de 

dividendos na Lei n. 6.404/76. Dissertação de mestrado (FDUSP), São Paulo, 2016. 

MAGALHÃES, José Carlos de. “Perspectivas da arbitragem comercial no Brasil”. In: 

Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 69, 1988.  



 

 

 

381 

MALHEIROS, Antônio Carlos de. “Teoria da desconsideração inversa da personalidade 

jurídica aplicada às relações familiares”. In: ADAMEK, Marcelo Vieira von. Temas de 

direito societário e empresarial contemporâneos. São Paulo: Malheiros, 2011, pp. 765-

770. 

MANGINI, Vito. “Cessione di quote sociale e divieto di concorrenza”. In: Rivista di 

diritto civile, 1956, II, pp. 185-196. 

MANTOVANI, Manuela. 'Vizi incompleti’ del contratto e rimedio risarcitorio. Torino: 

Giappichelli, 1995.  

MARANI, Giovanni. “In tema di arbitrato, arbitraggio, perizia contrattuale”. In: Rivista 

trimestrale di diritto e procedura civile, 1983, pp. 610 ss. 

MARASÀ, Giorgio. “Comunione di mero godimento in forma di società per azioni, 

simulazione e nullità”. In: Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle 

obbligazioni, II, 1989. 

MARCONDES, Sylvio. “Direito mercantil e atividade negocial no projeto de Código 

Civil”. In: Questões de direito mercantil. São Paulo: Saraiva, 1977, pp. 1-29. 

MARCONDES, Sylvio. “Do objeto de direito; patrimônio”. In: Problemas de direito 

mercantil, 2ª tir. São Paulo: Max Limonad, 1970, pp. 67-100. 

MARINO, Francisco P. de Crescenzo. Contratos coligados no direito brasileiro. São 

Paulo: Saraiva, 2009. 

MARINO, Francisco Paulo De C. Interpretação do Negócio Jurídico. São Paulo: 

Saraiva, 2011. 

MARTEN, Kai-Uwe; KÖHLER, Annette G. “Due Diligence in Deutschland: eine 

Empirische Untersuchung”. In: Finanz-Betrieb, 1999, pp. 337-348.  

MARTINS-COSTA, Judith. “Contrato de cessão e transferência de quotas. Acordo de 

sócios. Pactuação de parcela variável do preço contratual denominada earn out. 



 

 

 

382 

Caraterísticas e função (‘causa objetiva’) do earn out”. In: Revista de Arbitragem e 

Mediação, v. 42, 2014, pp. 153-188. 

MARTINS-COSTA, Judith. “Os regimes do dolo civil no Direito Brasileiro: dolo 

antecedente, vício informativo por omissão e por comissão, dolo acidental e dever de 

indenizar”. In: Revista dos Tribunais, v. 923, 2012, pp. 115-143. 

MARTINS-COSTA, Judith. “Reflexões sobre o princípio da função social dos contratos”. 

In: Revista Direito GV, v. 1, 2005, pp. 41-66. 

MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-fé no Direito Privado. São Paulo: RT, 1999. 

MARTINS-COSTA, Judith. Comentários ao novo Código Civil, v. 5, t. 1. Rio de Janeiro: 

Forense, 2003. 

MARTINS, Alexandre Soveral. Cessão de quotas. Coimbra: Almedina, 2007. 

MARTINS, Alexandre Soveral. Cláusulas do contrato de sociedade que limitam a 

transmissibilidade das acções. Coimbra: Almedina, 2006, p. 520. 

MARTINS, Fran. Comentários à lei das sociedades anônimas, v. 1, 2ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1982. 

MARTINS, Fran. Títulos de crédito, 15ª ed. atual. por Joaquim Penalva Santos e Paulo 

Penalva Santos. Rio de Janeiro: Forense, 2010. 

MARTINS, Ives Gandra da Silva. “Sucessão tributária e a figura desconsiderativa”. In: 

Revista Tributária e de Finanças Públicas, v. 87, 2009, pp. 111-131. 

MATTOS FILHO, Ary Oswaldo (et.al.). “Radiografia das Sociedades Limitadas” 

(Relatório de pesquisa). Fundação Getúlio Vargas, 2014. 

MATTOS FILHO, Ary Oswaldo. Direito dos valores mobiliários, v. 1, t. 1. FGV: Rio de 

Janeiro, 2015. 



 

 

 

383 

MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. Da boa-fé no direito civil. 

Coimbra: Almedina, 1983. 

MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. Manual de direito das sociedades, 

II, 2ª ed. Coimbra: Almedina, 2007. 

MENGONI, Luigi. Gli acquisti ‘a non domino’, 2ª ed. Milano: Giuffrè, 1968. 

MERKT, Hanno. “Rechtliche Bedeutung der ‘due diligence’ beim Unternehmenskauf”. In: 

Wirtschaftliche Betrachtung, 1996, pp. 145-192. 

MIRANDA, Custódio da Piedade Ubaldino. “Negócio jurídico indireto e negócios 

fiduciários”. In: Revista de Direito Civil, v. 29, n. 81, 1984. 

MIRANDA, Custódio da Piedade Ubaldino. Comentários ao Código Civil, v. 5. São 

Paulo: Saraiva, 2013.  

MIRMINA, Steven A “A comparative survey of culpa in contrahendo, focusing on its 

origins in roman, German and French Law as well as its application in American Law”. In: 

Chicago Journal of International Law, vol. 8, 1993, pp. 77-108. 

MONIZ DE ARAGÃO, Egas Dirceu. “Participação do Poder Judiciário no arbitramento de 

preço cuja fixação foi deixada a terceiro”. In: Revista de Processo, v. 13, 1979, pp. 177-

187. 

MONTALENTI, Paolo. “Le acquisizioni societarie – profili contrattuali”. In: Persona 

giuridica, gruppi di società, corporate governance. Torino: CEDAM, 1999, pp. 147-

163. 

MONTEIRO, António Pinto; MOTA PINTO, Paulo. “Compra e venda de empresa: a 

venda de participações sociais como venda de empresa (share deal)”. In: Revista de 

Legislação e Jurisprudência, n. 3947, 2007, pp. 76-102. 

MONTEIRO, António Pinto. Erro e vinculação negocial. Coimbra: Almedina, 2002. 



 

 

 

384 

MOREIRA ALVES, J. C. “Panorama do Direito Civil Brasileiro: das origens aos dias 

atuais”. In: Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 88, 1993, 

pp. 185-238. 

MOREIRA ALVES, J. C. A parte geral do projeto de Código Civil brasileiro, 2ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2003. 

MOREIRA DA SILVA, Eva Sónia. Da responsabilidade pré-contratual por violação 

aos deveres de informação. Coimbra: Almedina, 2003. 

MOTA PINTO, Carlos Alberto. Cessão de contrato. São Paulo: Saraiva, 1985. 

MOTA PINTO, Paulo. “Falta e vícios da vontade - o Código Civil e os regimes mais 

recentes”. In: Comemorações dos 35 anos do Código Civil e dos 25 anos da reforma de 

1977, v. 2. Coimbra: Coimbra, 2006, pp. 459-500. 

MOTA PINTO, Paulo. Declaração tácita e comportamento concludente no negócio 

jurídico. Coimbra: Almedina, 1995. 

MOUSSERON, Pierre. “L’obligation de renseignement dans les cessions de contrôle”. In: 

La semaine juridique – Édition générale, 1994, I, n. 362, pp. 261-266. 

MÜLLER-FREIENFELS, Wolfram. “Zur ‘Selbständigkeit’ des Handelsrechts”. In: 

FICKER, Hans Claudiu (org., et. al.). Festschrift für Ernst von Caemmerer zum 70. 

Geburtstag. Tübingen: Mohr Siebeck, 1978, pp. 583-622. 

MÜLLER-FREIENFELS, Wolfram. “Zur Lehre vom sogenannten ‚Durchgriff’ bei 

juristischen Personen im Privatrecht”. In: Archiv für die civilistische Praxis, 1957, pp. 

522-543. 

MÜLLER, Gerd. “Umsätze und Erträge – Eigenschaften der Kaufsache?”. In: Zeitschrift 

für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht, v. 147, 1983, pp. 501-543. 

MÜLLER, Klaus J. “Einfluß der due diligence auf die Gewährleistungsrechte des Käufers 

beim Unternehmenskauf”. In: Neue Juristische Wochenschrift, 2004, pp. 2196-2199. 



 

 

 

385 

MUNHOZ, Eduardo S. “Comentários ao art. 60”. In: SOUZA Jr., Francisco S.; 

PITOMBO, Antônio S. A. de M. Comentários à lei de recuperação de empresas e 

falência, 2ª ed. São Paulo: RT, 2007. 

MUNHOZ, Eduardo Secchi. Aquisição de Controle na Sociedade Anônima. São Paulo: 

Saraiva, 2013. 

NABASQUE, Hervé Le. “Le développement du devoir de loyauté en droit des sociétés”. 

In: Revue trimestrielle de droit commercial, v. 52 (2), 1999, pp. 273-290. 

NABASQUE, Hervé Le. “Les actions sont des droits de créance négociables”. In: Aspects 

actuels du droit des affaires: Mélanges en l’honneur de Yves Guyon. Paris: Dalloz, 

2003, pp. 671-694. 

NACATA Jr., Edson Kiyoshi. “Tradição romanista e soluções de continuidade no direito 

obrigacional brasileiro: a eficácia translativa do contrato no projecto de Joaquim Felício 

dos Santos”. In: Revista de Direito Civil Contemporâneo, v. 5, 2015, pp. 35-68. 

NIRK, Rudolf. “Culpa in contrahendo: eine richterliche Rechtsfortbildung in der 

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes”. In: HEFERMEHL, Wolfgang (coord., et. al.). 

Festschrift für Philipp Möhring zum 65. Geburtstag. München/Berlin: C. H. Beck, 

1965, pp. 385-418. 

NUNES, Arlindo Monteiro (org.). A privatização da sociedade financeira portuguesa. 

Lisboa: LEX, 1995. 

OLIVEIRA, Ana Perestrelo de. Grupos de Sociedades e Deveres de Lealdade. Coimbra: 

Almedina, 2012, pp. 276-291. 

OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de. A Dupla Crise da Pessoa Jurídica. São Paulo: 

Saraiva, 1979. 

OPPETIT, Bruno. “Les cessions de droits sociaux emportant le transfert du contrôle d’une 

société: essai de synthèse”. In: Revue des Sociétés, 1978, pp. 631-654. 



 

 

 

386 

OPPETIT, Bruno. “Sur le concept d’arbitrage”. In: FOUCHARD, P. (org., et. al.). Droit 

des relations économiques internationales – Études offertes a Berthold Goldman. 

Paris: Litec, 1982, pp. 229-239. 

PAILLUSSEAU, Jean (et. al.). Cession d’entreprise. 4ª ed. Paris: Dalloz, n. 1721.  

PAILLUSSEAU, Jean; CONTIN, Raphaël. “La cession de contrôle d’une société (à propos 

d’un important arrêt de la Cour d’appel de Rennes)”. In: La semaine juridique – Édition 

générale, II, 1969, n. 2287. 

PAILLUSSEAU, Jean. “La cession de contrôle et la situation financière de la société cédée 

(de la nature juridique du contrôle et de la cession de contrôle)”. In: La semaine juridique 

– Édition générale, I, 1992, n. 3587, pp. 185-199. 

PANZARINI, Elisabetta. “Cessione di pacchetti azionari: il contenuto delle clausole di 

garanzia”. In: GALGANO, Francesco (org.). I contratti del commercio, dell’industria e 

del mercato finanziario, t. I. Torino: UTET, 1995, pp. 247-347. 

PANZARINI, Giovanni. “La tutela dell’acquirente nella vendita dei titoli di credito”. In: 

Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, I, 1959, pp. 

252-294. 

PARGENDLER, Mariana. “O direito societário em ação: análise empírica e proposições 

de reforma”. In: Revista de Direito Brasileira, v. 59, 2013, pp. 215-256. 

PARO, Giácomo; DINIZ, Rodrigo de Madureira Pará. “As implicações das cláusulas de 

ajustes de preço e das contas escrow na tributação pelo imposto de renda”. In: Revista 

Tributária e de Finanças Públicas, v. 121, 2015, pp. 141-159. 

PEDREIRA, José Luiz Bulhões; LAMY FILHO, Alfredo. “Ação como participação 

societária”. In: PEDREIRA, José Luiz Bulhões; LAMY FILHO, Alfredo. (org.). Direito 

das companhias, v. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2009, pp. 215-274. 



 

 

 

387 

PEDREIRA, José Luiz Bulhões; LAMY FILHO, Alfredo. “Valores mobiliários”. In: 

PEDREIRA, Jose Luiz Bulhões; LAMY FILHO, Alfredo (org.). Direito das companhias, 

v. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2009, pp. 503-542. 

PEDREIRA, José Luiz Bulhões. “Alienação de Controle de Companhia Aberta (Parecer)”. 

In: PEDREIRA, José Luiz Bulhões; LAMY FILHO, Alfredo. A Lei das S.A. Rio de 

Janeiro: Renovar, 1992, pp. 691-717. 

PEDREIRA, José Luiz Bulhões. “Natureza de título de crédito da ação escritural”. In: A lei 

das S.A., v. II: Pareceres, 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, pp. 45-71. 

PEIXOTO, Carlos Fulgêncio da Cunha. Sociedades por ações, v. 2. São Paulo: Saraiva, 

1972. 

PÉLLE, Sebastien. La notion d’interdépendance contractuelle: contribution à l’étude 

des ensembles de contrats. Paris: Dalloz, 2007. 

PELLIZZI, Giovanni. “Panorama dei titoli di credito”. In: Banca, Borsa e Titoli di 

Credito, I, 1984, pp. 1-13. 

PENTEADO, Luciano de C. “Que coisa é uma coisa? Reflexões em torno a um pequeno 

ensaio de Carnelutti”. In: Revista de Direito Privado, v. 39, 2009, pp. 249-258. 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil, v. 3, 19ª ed. rev. Rio de 

Janeiro: GEN/Forense, 2015. 

PEREIRA, Guilherme Döring Cunha. Alienação do Poder de Controle Societário. São 

Paulo: Saraiva, 1995. 

PEREIRA, Lafayette Rodrigues. “Sociedade de facto: sua natureza; liquidação; direitos 

dos credores (Parecer n. 69)”. In: Pareceres, v. 2. Rio de Janeiro: Candido de Oliveira, 

1921. 

PETITPIERRE-SAUVAIN, Anne. La cession de contrôle, mode de cession de 

l’entreprise. Genève: Georg, 1977. 



 

 

 

388 

PETRUCCI, Anna Maria. “Cessione di pacchetti azionari e dolo del venditori”. In: 

Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, II, 1994, pp. 

384-393. 

PICONE, Luca. “Trattative, due diligence ed obblighi informativi delle società quotate”. 

In: Banca, Borsa e Titoli di Credito, 2004, I, pp. 234-269. 

PICOT, Gerhard. "Due Diligence und privatrechtliches Haftungssystem”. In: BERENZ, 

Wolfgang (org., et. al.). In: Due Diligence bei Unternehmensakquisitionen, 6. Aufl. 

Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2011, pp. 295-330. 

PINTO, Maurizio. “Le garanzie ‘patrimoniali’ nella vendita di partecipazioni azionarie di 

controllo: qualificazione giuridica e termini di prescrizione”. In: Rivista delle società, 

2004, pp. 411-468. 

POITRINAL, François-Denis. “Cession d’entreprise: les conventions de earn out”. In: La 

semaine juridique - Entreprise et affaires, 1999, pp. 18-28. 

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. “Parecer n. 201. Sobre compra-e-venda 

de ações de banco e responsabilidade contratualmente assumida, em termos explícitos e 

restritos, pelo vendedor e atos ilícitos de outrem”. In: Dez anos de pareceres, v. 8. Rio de 

Janeiro: Francisco Alves, 1976, pp. 34-47. 

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. Rio de 

Janeiro: Borsoi, 1962. 

PONTES, Evandro Fernandes de. Representations & warranties no direito brasileiro. 

São Paulo: Almedina, 2014. 

POTHIER, Robert-Joseph. Traité du contrat de vente, 1 t. Paris/Orléans: s/e, 1772 

PUGLIATTI, Salvatore. “Vendita di azioni e garanzia per evizione”. In: Banca, Borsa e 

Titoli di Credito, II, 1937, pp. 86-100. 



 

 

 

389 

QUACK, Karlheinz. “Der Unternehmenskauf und seine Probleme”. In: Zeitschrift für 

Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, 1982, pp. 350-365. 

RAISER, Thomas; VEIL, Rüdiger. Das Recht der Kapitalgesellschaften. München: 

Franz Vahlen, 2010, §11, Rn. 15.  

REALE, Miguel. História do novo Código Civil. São Paulo: RT, 2005. 

REDONDO TRIGO, Francisco. “La causa en los contratos de compraventa de acciones. A 

propósito de la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2009”. In: Revista 

Critica de Derecho Imobiliario, v. 720, 2010, pp. 1903-1933. 

REDONDO TRIGO, Francisco. “La impugnación de la determinación del precio por un 

tercero en los contratos de compraventa de acciones y la sentencia del tribunal supremo de 

1 de septiembre de 2006”. In: Revista Critica de Derecho Imobiliario, n. 704, 2007, pp. 

2766-2782. 

REED, Stanley Foster; LAJOUX, Alexandra Reed. The art of M&A, 2ª ed. New York: 

Irwin, 2011. 

REQUIÃO, Rubens. “O Controle e a Proteção dos Acionistas”. In: Revista de Direito 

Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 15/16, 1974, pp. 23-36. 

REQUIÃO, Rubens. “Parecer sobre o Projeto de Lei n. 634/75, do Executivo”. In: Revista 

de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, n. 17, 1975, pp. 133-173. 

REQUIÃO, Rubens. Comentários à lei das sociedades anônimas. São Paulo: Saraiva, 

1980. 

RHEIN, Tilman. Der Interessenkonflikt der Manager beim Management Buy-out. 

München: C. H. Beck, 1996. 

RICHTER JR., Mario Stella. “Trasferimento del controllo” e rapporti tra soci. Milano: 

Giuffrè, 1996. 



 

 

 

390 

RIPERT, Georges. Aspects juridiques du capitalisme moderne, 2ª ed. Paris: LGDI, 

1951. 

RIZZARDO, Arnaldo. Direito de empresa, 4ª ed. atual. Rio de Janeiro: Forense, 2012. 

RODRIGUES, Silvio. Direito civil, v. 3, 30ª ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2004. 

RODRIGUES, Silvio. Dos vícios do consentimento, 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 1989. 

ROPPO, Vincenzo. “From consumer contracts to asymmetric contracts: a trend in 

European contract law”. In: European Review of Contract Law, 2009, pp. 304-349. 

RORDORF, Renato. “Cessione di quote sociali e divieto di concorrenza: il velo societario 

si fa più trasparente”. In: Foro italiano, 2000, pp. 3116-3119.  

ROSA Jr., Luiz Emygdio da. Títulos de crédito, 3ª ed. Rio de Janeiro/São Paulo/Recife: 

Renovar, 2004. 

ROSCHMANN, Christian; FREY, Johannes. “Geheimhaltungsverpflichtungen der 

Vorstandsmitglieder von Aktiengesellschaften bei Unternehmenskäufen”. In: Die 

Aktiengesellschaft, 1996, pp. 449-455.  

ROSENVALD, Nelson. “Comentário ao art. 485”. In: PELUSO, Cezar. (coord.). Código 

Civil comentado, 9ª ed. atual. São Paulo: Manole, 2015. 

ROTONDI, Mario. “Entstehung und Niedergang des autonomen Handelsrechts in Italien”. 

In: Archiv für die civilistische Praxis, 1967, pp. 29-63. 

ROTONDI, Mario. “The proposed franco-italian code of obligations”. In: American 

Journal of Comparative Law, v. 3, 1954, pp. 345-359. 

ROUSILLE, Myriam. “De la réticence dolosive du dirigeant en matière de cession de 

droits sociaux”. In: La semaine juridique – Édition générale, 2009, n. 1631, pp. 34-39. 

ROUX, Daniel. “La spécificité des cessions de contrôle”. In: Revue des Sociétés, 1980, 

pp. 49-71. 



 

 

 

391 

ROVELLI, Luigi. “Natura della vendita del pacchetto azionario”. In: Società, n. 11, 1988, 

pp. 1164-1167. 

RUBINO-SAMMARTANO, Mauro. Garanzie nella compravendita di pacchetti 

azionari e di imprese. Milano: Giuffrè, 2006. 

RÜFNER, Thomas. §§ 90-103. In: SCHMOECKEL, Mathias; RÜCKERT, Joachin; 

ZIMMERMANN, Reinhard (org.). Historisch-kritischer Kommentar zum BGB, Bd. 1: 

Allg. Teil (§§ 1-230). Tübingen: Mohr Siebeck, 2003. 

RUSSO, Fábio C. “Due Diligence e responsabilidade”. In: I Congresso Direito das 

Sociedades em Revista. Coimbra: Almedina, 2011, pp. 13-26. 

RUSSO, Fábio. “Das cláusulas de garantia nos contratos de compra e venda de 

participações sociais de controlo”. In: Direito das Sociedades em Revista, v. 4, 2010, pp. 

115-136. 

SÁ, Fernando Oliveira e. “A determinação contingente do preço de aquisição de uma 

empresa através de cláusulas de earn-out”. In: CÂMARA, Paulo; BASTOS, Miguel (org.). 

Aquisição de empresas. Coimbra: Almedina, 2011, pp. 401-415. 

SACHS, Klaus. “Die rechtliche Abgrenzung des Schiedsgutachtens vom Schiedsverfahren 

am Beispiel des Unternehmenskaufvertrages”. In: BACHMANN, Birgit (org., et. al.). 

Grenzüberschreitungen – Festschrift für Peter Schlosser zum 70. Geburtstag. 

Tübingen: Mohr Siebeck, 2005, pp. 805-820. 

SALAMA, Bruno Meyerhof. O fim da responsabilidade limitada no Brasil. São Paulo: 

Malheiros, 2014. 

SALOMÃO FILHO, Calixto. A Sociedade Unipessoal. São Paulo: Malheiros, 1995. 

SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo direito societário. Malheiros: São Paulo, 1998. 

SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito bancário, 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2014. 



 

 

 

392 

SALOMÃO NETO, Eduardo. O trust e o direito brasileiro. São Paulo: Trevisan, 2016. 

SANTA MARIA, Luigi. “Società e simulazione, società e comunione di godimento”. In: 

Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1995. 

SANTOS, Teófilo de Azeredo Santos. “Natureza jurídicas das ações das sociedades”. In: 

Revista Forense, v. 169, 1957, pp. 484-498. 

SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luís Felipe. “Reflexões sobre a sociedade em conta 

de participação no direito brasileiro”. In: Revista Jurídica Empresarial, v. 12, 2010, pp. 

17-115. 

SCARSO, Alessandro. “La responsabilità del venditore di partecipazioni sociali nel diritto 

italiano e tedesco”. In: Rivista delle società, 1999, pp. 455-486. 

SCHMIDT, Dominique. “Les définitions du contrôle d’une société”. In: Revue de 

jurisprudence commerciale, n. 1, 1998, pp. 9-14, p. 10.  

SCHMIDT, Dominique. Les conflits d’intérêts dans la société anonyme. Paris: Joly, 

2004. 

SCHMIDT, Jan Peter. Zivilrechtskodifikation in Brasilien. Tübingen: Mohr Siebeck, 

2009. 

SCHMIDT, Karsten. Gesellschaftsrecht. Köln/Berlin/Bonn/München: Carl Haymann, 

1986. 

SCHÖN, Wolfgang. „Gibt es das partiarische Darlehen?”. In: Zeitschrift für 

Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, 1993, pp. 210-244. 

SCHREIER, W. Terrance; JOY, O. Maurice. “Judicial valuation of ‘close’ corporation 

stock: Alice in Wonderland revisited”. In: Oklahoma Law Review, v. 31, 1978, pp. 853-

885. 



 

 

 

393 

SCHRÖCKER, Stefan. “Unternehmenskauf und Anteilskauf nach der 

Schuldrechtsreform”. In: Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, 2005, 

pp. 63-100. 

SCHWEITZER, Heike. “Private legal transplants in negotiated deals”. In: European 

Company and Financial Law Review, 2007, pp. 79-125. 

SCHWEITZER, Heike. “Zurechnung vom Wissen beim Unternehmenskauf”. In: EGER, 

Thomas (coord., et. al.). Internationalisierung des Rechts und seine ökonomische 

Analyse – Festschrift für Hans-Bernd Schäfer zum 65. Geburtstag. Wiesbaden: 

Gabler, 2008, pp. 559-573. 

SERICK, Rolf. Rechtsform und Realität juristischer Personen. Berlin/Tübingen: De 

Gruyter/Mohr, 1955. 

SERPA LOPES, Miguel Maria de. Curso de direito civil, v. III, 2ª ed. Rio de Janeiro/São 

Paulo: Freitas Bastos, 1957. 

SIGLE, Axel; ZINGER, Georg. “Die Übernahme von Transaktionskosten durch die 

Aktiengesellschaft”. In: Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht, 2003, pp. 301-306. 

SIGLE, Walter. “Umfang des Formzwangs beim Unternehmenskauf”. In: Neue 

Juristische Wochenschrift, 1984, pp. 2657-2262. 

SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. Inadimplemento das obrigações. São Paulo: RT, 2007. 

SINGER, Reinhard. “Fehler beim Kauf – zum Verhältnis von Mängelgewährleistung, 

Irrtumsanfechtung und culpa in contrahendo”. In: CANARIS, Claus Wilhelm; 

HELDRICH, Andreas (org.). 50 Jahre Bundesgerichtshof: Festgabe aus der 

Wissenschaft. München: C. H. Beck, 2000, pp. 381-405. 

SINGER, Reinhard. Das Verbot widersprüchlichen Verhaltens. München: C. H. Beck, 

1993. 



 

 

 

394 

SOLER PRESAS, Ana. “Tratamiento jurídico de la frustración tras la adquisición de una 

empresa”. In: Anuário de Derecho Civil, 2014, pp. 81-111. 

SPADA, Paolo. “La circolazione della ‘ricchezza assente’ alla fine del millennio”. In: 

Banca, Borsa e Titoli di Credito, I, 1999, pp. 407-425.. 

SPERANZIN, Marco. “Le clausole relative all’oggetto ‘indiretto’ (il patrimonio sociale); 

garanzie sintetiche e garanzie analitiche”. In: IRRERA, Maurizio (org.). Le acquisizioni 

societarie. Bologna: Zanichelli, 2011, pp. 193-210. 

SPERANZIN, Marco. Vendita delle partecipazione di ‘controllo’ e garanzie 

contrattuali. Milano: Giuffrè, 2006. 

SPINELLI, Luis Felipe. Exclusão de sócio por falta grave na sociedade limitada. São 

Paulo: Quartier Latin, 2015. 

STENGEL, Arndt; SCHOLDERER, Frank. “Aufklärungspflichten beim Beteiligungs- und 

Unternehmenskauf”. In: Neue Juristische Wochenschrift, 1994, pp. 158-164. 

STOFFELS, Markus. “Grenzen der Informationsweitergabe durch den Vorstand einer 

Aktiengesellschaft im Rahmen einer ‘Due Diligence”. In: Zeitschrift für das gesamte 

Handelsrecht und Wirtschaftsrecht, v. 165, 2001, pp. 362-382. 

STOLFI, Giuseppe. “Rilievi in tema di società fittizie”. In: 

Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, I, 1976. 

TEEVEN, Kevin M. A history of the Anglo-American common law of contract. 

Westport: Greenwood, 1990. 

TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Consolidação das leis civis, ed. fac-símile. Brasília: 

Senado Federal, 2003. 

TEIXEIRA, Egberto Lacerda; GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Das sociedades 

anônimas no direito brasileiro, v. I. São Paulo: Bushatsky, 1979. 



 

 

 

395 

TEIXEIRA, Egberto Lacerda. Das sociedades por quotas de responsabilidade limitada, 

2ª ed. atual. por Syllas Tozzini e Renato Berger. São Paulo: Quartier Latin, 2007. 

TEIXEIRA, Tarcísio. “Estabelecimento empresarial virtual: regime jurídico”. In: Revista 

de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 157, 2011. 

TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloísa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. 

Código civil interpretado, v. 2, 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. 

TERSILLA, Silvio. “La due diligence per l’acquisizione di un pacchetto azionario di 

controllo di una società non quotata in borsa: obblighi di informazione e responsabilità dei 

soggetti coinvolti”. In: Diritto del commercio internazionale, 2002, pp. 969-989. 

THALLER, Edmond-Eugène. Traité élémentaire de droit commercial, 3ª ed. Paris: 

Rousseau, 1904. 

TINA, Andrea. Il contratto di acquisizione di partecipazioni societarie. Milano: Giuffrè, 

2007. 

TOKARS, Fábio. Sociedades limitadas. São Paulo: LTr, 2007. 

TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de; POPPA, Bruno. “UPI e estabelecimento: 

uma visão crítica”. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de; SATIRO, Francisco. 

Direito das empresas em crise; problemas e soluções. São Paulo: Quartier Latin, 2012, 

pp. 267-294. 

TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial, v. 1, 4ª ed. São Paulo: Atlas, 

2012. 

TROPLONG, Raymond-Théodore. Le droit civil expliqué – Du contrat de société civile 

et commerciale. Paris: Charles Hingray, 1843. 

VALSERRA, Fabrizio. “La vendita di quote o di azioni non è vendita dei beni sociali”. In: 

Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 1952, I, pp. 473-476.  



 

 

 

396 

VALVERDE, Trajano de Miranda. Fôrça probante dos livros mercantis. Forense: Rio de 

Janeiro, 1960. 

VALVERDE, Trajano de Miranda. Sociedades por ações, v. 1, 2ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 1953. 

VANZELLA, Rafael Domingos Faiardo. Os contratos e os direitos reais. São Paulo: RT, 

2012. 

VENTURA, Raúl. Sociedade por quotas, v. I, 2ª ed. Coimbra: Almedina, 1989. 

VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Direito Comercial, v. 2, 3ª ed. atual. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2014. 

VERRUCOLI, Piero. “In tema di prelazione agraria: una legge da non fare”. In: 

Rivista di diritto agrario, 1977, pp. 441-445. 

VIANDIER, Alain. “La protection du cessionnaire en cas de cession de contrôle”. In: La 

semaine juridique – Édition générale, v. II, 1997, n. 22875, pp. 323-325.  

VIDIGAL, Geraldo apud PEDREIRA, José Luiz Bulhões. “Natureza de título de crédito 

da ação escritural”. In: A lei das S.A., v. II: Pareceres, 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 

1997, pp. 45-71. 

VIEIRA, Iacyr de Aguilar. “A compra e venda e a transferência de propriedade: modelos 

causais e abstratos”. In: Revista dos Tribunais, v. 765, 1999, pp. 59-77.  

VILLELA, João Baptista. Controle Acionário: corpus et anima. São Paulo: Malheiros, 

2011 

VIO, Daniel de Ávila. A exclusão de sócios na sociedade limitada de acordo com o 

Código Civil de 2002. Dissertação de Mestrado- FDUSP, São Paulo, 2008. 

VISCHER, Markus. “Due diligence bei Unternehmenskäufen”. In: Schweizerische 

Juristenzeitung, v. 96, 2000, pp. 229-236. 



 

 

 

397 

VISCHER, Markus. “Earn out-Klauseln in Unternehmenskaufverträgen”. In: 

Schweizerische Juristenzeitung, v. 98, 2002. 

VIVANTE, Cesare. Trattato di diritto commerciale, v. 3, 5ª ed. Milano: Francesco 

Villardi, 1929. 

VIVANTE, Cesare. Trattato di diritto commerciale, v. III, 4ª ed. Milano: Francesco 

Vallardi, 1914. 

VOGENAUER, Stefan. “Interpretation of contracts: concluding comparative 

observations”. In: BURROWS, Andrew; PEEL, Edwin. Contract terms. Oxford: Oxford, 

2007, pp. 123-150. 

WAISBERG, Ivo. Direito de preferência para a aquisição de ações. São Paulo: Quartier 

Latin, 2016. 

WALD, Arnoldo. Comentários ao novo Código Civil, v. 14, 2ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense. 

WEBER, Martin. Vormitgliedschaftliche Treuebindungen. München: C. H. Beck, 1999. 

WEIGMANN, Roberto. “Le offerte pubbliche di acquisto”. In: COLOMBO, Giovanni E.; 

PORTALE, Giuseppe B. (org.). Trattato delle società per azione, v. 10, t. 2. Torino: 

UTET, 1993, pp. 548-566. 

WEILER, Frank. “Culpa in contrahendo, Anfechtung und Kaufrecht – alte 

Konkurrenzfragen in neuem Licht”. In: Zeitschrift für das gesamte Schuldrecht, 2002, 

pp. 249-256. 

WEITNAUER, Wolfgang. “Der Unternehmenskauf nach neuem Kaufrecht”. In: Neue 

Juristische Wochenschrift, 2002, pp. 2511-2517.  

WELLER, Marc-Philippe. “Sachmängelhaftung beim Unternehmenskauf”. In: 

GRUNEWALD, Barbara; WESTERMANN, Harm Peter (org.). Festschrift für Georg 

Maier-Reimer zum 70. Geburtstag. C. H. Beck, München, 2010, pp. 839-854. 



 

 

 

398 

WERNER, Rüdiger. “Earn-Out-Klauseln – Kaufpreisanpassung beim Unternehmenskauf”. 

In: Deutsches Steuerrecht, 2012, pp. 1662-1667. 

WERNER, Rüdiger. “Haftungsrisiken bei Unternehmensakquisitionen: die Pflicht des 

Vorstands zur Due Diligence”. In: Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 2000, pp. 989-994. 

WERTENSCHLAG, Bruno. “Prix déterminable et cession de droits sociaux”. In: La 

semaine juridique – Entreprises et affaires, I, 1999, n. 99, pp. 503-508. 

WEST, Glenn; SHAH, Kim. “Debunking the myth of the sandbagging buyer: when sellers 

ask buyers to agree to anti-sandbagging clauses, who is sandbagging whom?”. In: The 

M&A Lawyer, v. 11, 2007, pp. 1-9. 

WESTERMANN, Harm Peter. “Due Diligence beim Unternehmenskauf”. In: Zeitschrift 

für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht, v. 169, 2005, pp. 248-273.  

WESTERMANN, Harm Peter. “Neuere Entwicklungen der Verkäuferhaftung beim Kauf 

von Unternehmensbeteiligungen”. In: Zeitschrift für Unternehmens- und 

Gesellschaftsrecht, 1982, pp. 45-62. 

WHITEHEAD, Charles K. “Sandbagging: default rules and acquisition agreements”. In: 

Delaware Journal of Corporate Law, v. 36, 2011, pp. 1081-1115. 

WIEDEMANN, Herbert. “Die Haftung des Verkäufers von Gesellschaftsanteilen für 

Mängel des Unternehmens”. In: DIETZ, Rolf (et. al., org.). Festschrift für Hans Carl 

Nipperdey zum 70. Geburtstag, Bd. 1. München/Berlin, Beck, 1965, pp. 815-836. 

WIEDEMANN, Herbert. Die Übertragung und Vererbung von Mitgliedschaftsrechten 

bei Handelsgesellschaften. München/Berlin: C. H. Beck, 1965. 

WIEDEMANN, Herbert. Gesellschaftsrecht, Bd. I: Grundlagen, München: C. H. Beck, 

1980. 

WIEDEMANN, Herbert. Minderheitenschutz und Aktienhandel. Stuttgart: Ferdinand 

Enke, 1968. 



 

 

 

399 

WILBURG, Walter. The development of a flexible system in the area of private law: 

Inaugural address as Rector magnificus of the Karl-Franzens University in Graz on 

November 22, 1950, trad. por. Herbert Hausmanninger. Wien: Manz, 2000. 

WILLEMSEN, Heinz Josef. “Zum Verhältnis von Sachmängelhaftung und culpa in 

contrahendo beim Unternehmenskauf”. In: Archiv für die civilistische Praxis, v. 182, 

1982, pp. 515-572. 

WOLF, Manfred; KAISER, Jochen. “Die Mängelhaftung beim Unternehmenskauf nach 

neuem Recht”. In: Betriebs-Berater, 2002, pp. 411-420. 

ZACCARIA, Alessio. In: CIAN, Giorgio (coord). Commentario breve al codice civile, 

11 ed. Padova: CEDAM, 2011. 

ZAMPERETTI, Giorgio Maria. “La cessione delle quote sociali non equivale alla vendita 

dei beni della società”. In: Le società, 2001, pp. 1354-1358. 

ZANETTI LEAL, Murilo. A transferência involuntária de quotas nas sociedades 

limitadas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 

ZANETTI, Cristiano de Sousa. A conservação dos contratos nulos por defeito de 

forma. São Paulo: Quartier Latin, 2013. 

ZANKEL, Norman. “Duty of corporate officers and directors who purchase stock from 

their shareholders”. In: Syracuse Law Review, v. 71, 1953, pp. 71-77. 

ZIMMERMANN, Reinhard. The law of obligations: roman foundations of the civilian 

tradition. Oxford: Oxford, 1996. 

ZÖLLNER, Wolfgang. “Die Zurückdrängung des Verkörperungselements bei den 

Wertpapieren”. In: BAUR, Fritz (et. al., org.). Funktionswandel der Rechtsinstitutionen 

– Festschrift für Ludwig Raiser zum 70. Geburtstag. Tübingen: Mohr Siebeck, 1974, 

pp. 249-285. 



 

 

 

400 

ZWEIGERT, Konrad; KÖTZ, Hein. Einführung in die Rechtsvergleichung, 3ª ed. 

Tübingen: Mohr Siebeck, 1996. 

 

 

 

  



 

 

 

401 

Resumo 
 

BUSCHINELLI, Gabriel Saad Kik. Compra e Venda de Participações Societárias de 

Controle. 403 páginas. Doutorado - Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2017. 

 

A compra e venda de participações societárias de controle é contrato de inegável 

relevância prática. Juridicamente, a sociedade permanece titular de seus bens. 

Economicamente, a transferência das participações societárias possui efeito similar à 

circulação dos ativos. É natural e intuitiva, portanto, a equiparação entre a alienação de 

quotas e de ações, de um lado, e a negociação da empresa, de outro. O estudo, porém, 

investiga os fundamentos e os limites das teorias que definem o regime do negócio jurídico 

com base na realidade econômica, defendendo sua inadequação. A tese sustenta que o 

contrato de compra e venda de participações societárias (i) é dotado de autonomia 

categorial; (ii) suscita problemas específicos, que devem ser assim analisados; e (iii) 

somente deve ser equiparado com outras formas de transmissão de bens integrantes do 

patrimônio de maneira excepcional e justificada. O trabalho é composto por cinco 

capítulos. No primeiro, questiona-se quais seriam os pressupostos metodológicos para o 

afastamento da personalidade jurídica societária. Assentadas as bases teóricas, passa-se, no 

segundo, à compreensão dos traços específicos que caracterizam o contrato. A partir de 

perspectiva funcional, o terceiro capítulo indaga a possibilidade de serem aplicados 

regimes jurídicos previstos para o trespasse de estabelecimento, para a transferência de 

imóveis ou para a cessão de posição contratual quando ocorre negociação de participações 

de controle de sociedade que seja titular desses bens. No quarto capítulo, são analisados o 

dever de informar e o ônus de se informar na fase pré-contratual. Ao final, é apresentado o 

regime de responsabilidade do vendedor e os mecanismos de tutela de que o comprador 

pode-se valer caso constate deformidades dos títulos ou dos elementos do patrimônio 

societário. 

Palavras-chave: Compra e venda – ações – quotas – participações societárias – 

estabelecimento – dever de informar – responsabilidade contratual. 

  



 

 

 

402 

 

Summary 
 

BUSCHINELLI, Gabriel Saad Kik. Purchase of controlling shares. 403 pages. Doctorate 

- Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

The purchase and sale of controlling shares is a contract of undeniable practical relevance. 

Legally, the company remains the holder of its assets. Economically, the transfer of shares 

has an effect similar to the movement of assets. It is natural and intuitive, therefore, to 

equate the sale of shares, on the one hand, and the sale of the company, on the other. The 

study, however, investigates the foundations and limits of theories that define the legal 

business regime based on economic reality, considering them inadequate. The thesis holds 

that the agreement for the purchase and sale of shareholdings (i) is endowed with 

categorical autonomy; (ii) raises specific problems; and (iii) should only be assimilated 

with other forms of transmission of assets in an exceptional and justified manner. The 

work consists of five chapters. In the first, it questions what are the methodological 

assumptions for the disregarding of the legal entity. Once the theoretical bases have been 

established, the second chapter focus on analyzing the specific features that characterize 

the contract. From a functional perspective, the third chapter examines the possibility of 

applying legal regimes for the transfer of a business establishment, for the transfer of real 

estate or for the assignment of contractual rights when there is a negotiation of controlling 

shares of a company that owns such properties. In the fourth chapter, the duty to inform 

and the burden of being informed in the pre-contractual phase are analyzed. At the end, the 

seller's liability regime and the protection mechanisms that the buyer can avail himself if 

he finds deformities of the securities or of the elements of corporate assets are presented. 

Key terms: Purchase and sale – shares – equity investments – business establishment – 

duty to inform – contractual liability. 
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Zusammenfassung 
 

BUSCHINELLI, Gabriel Saad Kik. Kauf von Mehrheitsanteilen. 403 Seiten. Doktor der 

Rechte - Juristische Fakultät, Universität São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

Der Kauf von Mehrheitsanteilen ist ein besonders wichtiger Vertrag. Aus juristischer Sicht, 

bleibt die Gesellschaft Inhaber ihres Vermögens. Wirtschaftlich betrachtet, die 

Übertragung von Aktien und Anteilen ähnelt sich der Bewegung von Vermögenswerten. 

Es ist daher natürlich und intuitiv, den Kauf von Mehrheitsanteilen und den 

Unternehmenskauf gleichzusetzen. Die Studie untersucht jedoch die Voraussetzungen und 

Grenzen von den Theorien, die das Rechtsgeschäft auf der Grundlage der wirtschaftlichen 

Betrachtung zu definieren versuchen und verteidigt, daß diese Lehrmeinung von 

Unzulänglichkeit geprägt ist. Die These vertritt die Ansicht, daß der Kauf von 

Mehrheitsanteilen (i) mit kategorischer Autonomie ausgestattet ist; (ii) spezifische 

Probleme aufwirft, die auch spezifisch untersucht werden sollten; und (iii) sollte mit 

anderen Formen der Übertragung von Vermögenswerten nur ausnahmsweise assimiliert 

werden. Die Arbeit besteht aus fünf Kapiteln. In dem ersten stellt sich die Frage, was die 

methodischen Anhaltspunkte für den Durchgriff der juristische Person sein könnten. Mit 

untermauerten theoretischen Grundlagen, konzentriert sich das zweite Kapitel auf die 

Analyse der spezifischen Merkmale, die den Vertrag charakterisieren. Aus funktionaler 

Sicht untersucht das dritte Kapitel die Möglichkeit der Anwendung juristischer Normen 

betreffend die Übertragung des Unternehmens, die Disposition von Grundeigentum oder 

die Abtretung von vertraglichen Rechten, wenn eine Verhandlung über 

Mehrheitsbeteiligung einer Gesellschaft stattfindet, der diese Güter gehört. Im vierten 

Kapitel werden die vorvertraglichen Aufklärungspflichten und die 

Untersuchungsobliegenheit des Käufers analysiert. Am Ende werden die Haftungsregeln 

des Vertrages vorgestellt. 

 

Schlüsselwörter: Kauf – Aktien – Anteilen – Unternehmen – Aufklärungspflichten – 

Untersuchungsobliegenheit. 

 

 


