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Como o financiamento por terceiros pode ajudar as empresas durante a pandemia?

A pandemia do COVID-19 está causando uma reviravolta na economia global, e traz 

consigo uma onda inesperada de disputas provocadas pelo descumprimento de 

contratos, implementação de políticas públicas extraordinárias e incerteza da 

performance dos contratos. Nesse cenário, muitas empresas estão de mãos atadas: 

ao mesmo tempo em que precisam buscar adequada indenização pelos prejuízos 

sofridos, não possuem os recursos necessários para fazê-lo. A solução para esse 

problema pode ser encontrada na utilização do financiamento por terceiros (ou 

third-party funding). Comentamos a seguir algumas questões chave para entender 

como funciona esse financiamento e quais são seus benefícios.

O que é financiamento por terceiros e 
como funciona?

O financiamento por terceiros é um mecanismo por 
meio do qual uma entidade não envolvida na disputa 
(um terceiro) oferece recursos para uma parte 
envolvida no litígio (usualmente o requerente em uma 
arbitragem) com o intuito de financiar os 
procedimentos necessários à resolução da disputa, em 
troca de uma participação no seu resultado, se 
favorável.

Geralmente, o terceiro concorda em cobrir todos os 
custos com o procedimento (como custos com 
advogados, taxas administrativas e outras despesas), e 
a parte financiada concorda em saldar o valor no 
futuro, agregado de uma remuneração. A parte 
financiada e os seus advogados mantêm total controle 
da disputa, pois a parte financiadora não se torna 
titular das demandas.

Os detalhes do financiamento dependem de negociação 
entre a parte financiada e o financiador, mas, em regra, 
há certa flexibilidade. Além da possibilidade de ajuste 
da forma de remuneração, também o escopo do 
financiamento e os papéis assumidos pelo financiador, 
pelo financiado e por seu advogado estão sujeitos à 
negociação. Contratos de financiamento assumem 
diferentes formatos e tamanhos, e os financiadores são 
usualmente abertos para encontrar o melhor acordo às 
partes. Por exemplo, um financiamento mais 
abrangente (portfolio finance) pode ser a medida mais 
adequada para grandes empresas titulares de múltiplas 
demandas.

Quem é o financiador e quanto custa?

Usualmente, os financiadores são fundos de 
investimento, empresas de investimento em private
equity ou empresas especializadas em investir em 
litígios.

A remuneração atrelada ao financiamento pode adotar 
formas variadas. Pode ser formada por uma 
porcentagem do resultado da disputa, por um valor 
fixo, por quantia fixada com base na extensão do 
financiamento ou até mesmo pela combinação de todos 
esses fatores. No entanto, a remuneração do 
financiamento só é paga quando a parte financiada 
obtém os recursos provenientes do litígio. Ou seja, se 
sua demanda não tiver êxito, o terceiro financiador não 
será pago.

Quem pode se beneficiar do 
financiamento por terceiros?

Nas últimas décadas, o financiamento por terceiros 
tem beneficiado um número cada vez maior de 

usuários. Ao oferecer recursos adicionais e 
direcionados ao litígio, o financiamento por terceiros 
permite que empresas preservem a utilização dos seus 
próprios recursos (por vezes escassos) para o 
desenvolvimento das suas atividades, ao mesmo tempo 
em que pode diminuir o risco financeiro proveniente 
de um resultado desfavorável na disputa. Essa 
ferramenta está disponível tanto para disputas novas 
quanto para disputas iniciadas antes das 
consequências advindas do COVID-19.

O financiamento por terceiros pode vir a beneficiar não 
somente as empresas afetadas diretamente pela 
pandemia, mas também aquelas que buscam uma 
forma mais eficiente de administrar riscos e reduzir o 
orçamento dedicado ao litígio, além de ajustar o 
provisionamento em seu balanço ou redirecionar, a 
outras prioridades comerciais, os recursos atualmente 
utilizados para o financiamento dessas disputasi.

A existência de financiamento por 
terceiros exige que a parte financiada 
apresente garantia de pagamento dos 
custos da demanda?

Apesar de, usualmente, o conteúdo do contrato de 
financiamento ser sigilosoii, a notícia de financiamento 
tem servido de motivação à contraparte para requerer 
que a parte financiada apresente garantia de que 
pagará os custos devidos pelo procedimento (security
for costs), se assim ordenada pelo Tribunal (por 
exemplo, se a parte financiada perder a disputa). 
Entretanto, Tribunais têm recebido tais requerimentos 
de forma restritivaiii, isto é, a existência de 
financiamento por terceiros, por si só, não tem sido 
suficiente para motivar o requerimento da garantiaiv. 
Com efeito, conquanto esses requerimentos tenham 
sido acolhidos em alguns casos, Tribunais têm 
observado que outros fatores são necessários para a 
sua análise, como o histórico de conduta da parte 
financiadav.

De toda sorte, para diminuir o potencial risco de uma 
decisão que exija security for costs, o financiamento 
por terceiros também pode ser combinado com uma 
cláusula “after the event”, com o intuito de cobrir os 
custos da parte financiada na hipótese de o resultado 
da demanda ser negativo e a parte ser condenada ao 
pagamento de despesas da contrapartevi.

Por todas essas razões, a escolha de um financiamento 
adequado pode ser uma ferramenta eficiente para 
superar a presente crise, maximizar a recuperação de 
prejuízos e mitigar custos e riscos envolvidos em uma 
disputa.
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Notas:

i. Conforme Relatório da Força-Tarefa da ICCA-Queen Mary sobre Third-Party Funding in 
International Arbitration (2018), p 20. 

ii. Destacamos, todavia, que Tribunais podem encorajar as partes a revelar a existência e a identidade
da parte financiadora com o objetivo de evitar conflitos de interesse com os membros do Tribunal. 
Veja, por exemplo, International Centre for Settlement of Investment Disputes, Proposals for 
Amendment of the ICSID Rules – Working Paper No 4, Draft Arbitration Rule 14; Hong Kong 
International Arbitration Centre Administered Arbitration Rules, Art. 44; Stockholm Chamber of 
Commerce, Policy on disclosure of third Parties with an interest in the outcome of the dispute 
(Regras de Revelação de Terceiros com interesse no resultado da disputa).

iii. Um Tribunal concluiu que a garantia ao pagamento de custos deve ser exigida em situações
extremas, nas quais o abuso ou séria má-conduta tiver sido observada (in “extreme circumstances, 
for example, where abuse or serious misconduct has been evidenced.”). Commerce Group Corp. and 
San Sebastian Gold Mines, Inc. c Republic of El Salvador (ICSID Caso No ARB/09/17), Decisão
sobre o requerimento de El Salvador para prestação de garantia de cobertura de custos, 20 Setembro
2012, para 45.

iv. Conforme South American Silver Limited c Plurinational State of Bolivia (PCA Caso No 2013-15), 
Ordem Processual No 10, 11 Janeiro 2016, paras 75-76. O Tribunal decidiu que o fato de haver 
financiamento, por si só, não pressupõe risco de não pagamento (“[t]he fact of having financing 
alone does not imply risk of non-payment.”) (para 76). Veja também EuroGas Inc and Belmont 
Resources Inc c Slovak Republic (ICSID Caso No ARB/14/14), Ordem Processual No 3, 23 Junho
2015, paras 122-123; Guaracachi America, Inc. and Rurelec Plc c The Plurinational State of Bolivia 
(PCA Caso No 2011-17), Ordem Processual No 14, para 7. 

v. Conforme RSM Production Corporation c Saint Lucia (ICSID Caso No ARB/12/10), Decisão sobre o 
requerimento de Saint Lucia para prestação de garantia de cobertura de custos, 13 Agosto 2014; Dirk 
Herzig as Insolvency Administrator over the Assets of Unionmatex Industrieanlagen GmbH c 
Turkmenistan (ICSID Caso No ARB/18/35), Decisão sobre prestação de garantia de cobertura de 
custos, 27 Janeiro 2020, paras 54-59.

vi. Conforme Eskosol S.P.A. in Liquidazione c Italian Republic (ICSID Caso No ARB/15/50), Ordem
Processual No 3, 12 Abril 2017, para 37. Veja também Dirk Herzig as Insolvency Administrator over 
the Assets of Unionmatex Industrieanlagen GmbH c Turkmenistan (ICSID Caso No ARB/18/35), 
Decisão sobre prestação de garantia de cobertura de custos, 27 Janeiro 2020, para 63.
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