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Agenda

Perdas e Danos

Danos Emergentes

Lucros Cessantes – Conceitos e Quantificação

Bibliografia

“Lucros Cessantes: Análise das Medidas de Mensuração Contábil Utilizadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”; 
Edgard Nogueira Junior.

“Interesse positivo e interesse negativo: a reparação de danos no Direito Privado Brasileiro”; Renata Carlos Steiner



Introdução



Perda de uma 
chance (?)
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Danos
Lucros Cessantes e Danos Emergentes

Código Civil Brasileiro:

■ “Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, 
além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”
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“...o que efetivamente 
perdeu...”

OBJETIVIDADE

“...o que razoavelmente 
deixou de lucrar...”

RELATIVA 
SUBJETIVIDADE

“... retira a probabilidade 
de vir a experimentar 
situação superior...”

MAIOR     
SUBJETIVIDADE



Danos Emergentes



Referencial Teórico
Danos Emergentes

O que efetivamente se perdeu:

1. Acarreta uma diminuição direta do patrimônio líquido do prejudicado.

2. Pode acontecer integralmente no momento em que ocorre o evento danoso, mas pode também ter reflexos 
posteriores. Exemplos:

• Gastos com terceiros para reparar o dano

• Gastos adicionais internos como consequência do dano

• Custos de desmobilização

• Multas de rescisões contratuais

• Etc...

3. Necessidade melhores esforços para mitigação das consequências do dano

4. Comprovados por meio de documentação

• Notas fiscais, recibos, comprovantes de pagamento, etc..

5. Evidências são objetivas, não há dúvidas sobre os valores.
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Lucros Cessantes



Referencial Teórico
Lucros Cessantes

Código Civil Brasileiro:

■ “Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, 
além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”
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“Frustração 
de um Ganho”

“Valor do 
Lucro 

Perdido”

“Perda do 
Ganho 

Esperável”

“Diminuição 
Potencial do 
Patrimônio”

Lucros Cessantes:

• Não é exigida a mesma certeza que
envolve danos emergentes, pois trata-se
de ganho futuro não realizado, ou a
perda de uma expectativa não
materializada.

• Apesar disso, a quantificação deve ter
por base probabilidades objetivas, o que
seria esperado no “curso normal dos
acontecimentos”.

• Exemplo:

• Motorista de táxi acidentado, o lucro
cessante é o que ele deixou de
produzir nos dias em que permaneceu
paralisado para conserto.

• O dano emergente seria o valor do
conserto do táxi.

“...o que o 
bom senso diz 
que lucraria”



Referencial Teórico
Lucros Cessantes

Literatura Internacional: Lucros Perdidos e Perda de Valor do Negócio

Lucros Perdidos/Cessantes:

■ Ligados à interrupção temporária de um negócio;

■ Calculado por diferença de cenários (real versus orçado);

■ Prazo: Inicia na data em que começa o dano e finaliza quando as operações retomam a normalidade.

Perda de Valor do Negócio:

■ Ligado à descontinuidade permanente de um negócio;

■ Calculado com base no fluxo de caixa futuro do negócio, descontado a valor presente;

■ Prazo: Inicia na data em que há a descontinuidade e vai (teoricamente) até a perpetuidade.
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Referencial Teórico
Lucros Cessantes

Literatura Internacional: Lucros Perdidos e Perda de Valor do Negócio

Recuperação Completa, Recuperação Incompleta e Descontinuidade 
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Dano Dano

Dano



Referencial Teórico
Lucros Cessantes

De quando até quando?

Exemplos – Jurisprudência

■ ... desde a inadimplência do contrato até a data final do contrato.

■ ...até o momento em que o reparo dos bens é concluído.

■ ...até o momento em que o negócio retorna à normalidade.

■ ...tempo decorrido entre o momento do acidente e aquele em que... os bens danificados... forem reparados ou 
repostos e colocados para uso nas mesmas condições anteriores ao acidente.
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Fonte: Edgard Nogueira Junior



Referencial Teórico
Lucros Cessantes

O que são os “Lucros” em “Lucros Cessantes”

Lucro Contábil versus Lucro Econômico

Visões de Resultado Contábil:

■ Lucro Bruto

■ “Margem de Contribuição”

■ “EBITDA”

■ Resultado Antes do Resultado Financeiro

■ Resultado Antes do IR/CS

■ Lucro Líquido
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Lucro Contábil Lucro Econômico

Inclui apenas custos explícitos Inclui custos implícitos e explícitos

Montantes com base nos custos históricos, 
depreciados

Avaliação pelo valor presente dos fluxos de caixa

Nem sempre reconhece ganhos não realizados Reconhecimento de ganhos realizados e não realizados

Critérios mais objetivos Critérios mais subjetivos

Visão de Resultado Econômico:

■ Fluxo de Caixa

■ Múltiplos de transações



Sem Dano

Receita Bruta das Vendas 1,650

Deduções sobre as vendas -300 

Receita Líquida das vendas 1,350

Custos e Despesas variáveis -750 

Margem de Contribuição 600

Custos e Despesas Fixas -150 

Lucro Líquido 450

Lucros Perdidos

Receita Bruta das Vendas perdidas 550

Deduções sobre as vendas -100 

Receita Líquida das vendas perdidas 450

Custos e Despesas variáveis evitadas -250 

Margem de Contribuição 200

Custos e Despesas Fixas evitadas 0

Lucro Líquido a ser reparado 200

Com Dano Sem Dano Perda

Receita Bruta das Vendas 1,100 1,650 -550 

Deduções sobre as vendas -200 -300 100

Receita Líquida das vendas 900 1,350 -450 

Custos e Despesas variáveis -500 -750 250

Margem de Contribuição 400 600 -200 

Custos e Despesas Fixas -150 -150 0

Lucro Líquido afetado pela redução das vendas 250 450 -200 

Referencial Teórico
Lucros Cessantes

O que são os “Lucros” em “Lucros Cessantes”

Quando não há “Custos e Despesas Fixos Evitados”, a margem de contribuição é igual ao lucro líquido a ser 
reparado.
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Exemplo: empresa Antes do Dano

• Receita líquida de $1.350

• Margem de contribuição de $600

• Custos e Despesas Fixos de $150

• Lucro Líquido: $450

Exemplo: Lucros Perdidos com o Dano

• Receita líquida perdida de $450

• Margem de contribuição perdida de $200

• Custos e Despesas Fixos evitados de $0 (continuou tendo os mesmos custos fixos)

• Lucro Líquido a ser reparado: $200

Cálculo do Lucro Perdido (Variação dos cenários):

• Lucro Líquido com dano: $250

• Lucro Líquido sem dano: $450

• Lucro Líquido a ser reparado: $200 (igual à margem
de contribuição), dado que não houve custos fixos
evitados no cenário com Dano.



Sem Dano

Receita Bruta das Vendas 1,650

Deduções sobre as vendas -300 

Receita Líquida das vendas 1,350

Custos e Despesas variáveis -750 

Margem de Contribuição 600

Custos e Despesas Fixas -150 

Lucro Líquido 450

Lucros Perdidos

Receita Bruta das Vendas perdidas 550

Deduções sobre as vendas -100 

Receita Líquida das vendas perdidas 450

Custos e Despesas variáveis evitadas -250 

Margem de Contribuição 200

Custos e Despesas Fixas evitadas -40 

Lucro Líquido a ser reparado 160

Com Dano Sem Dano Perda

Receita Bruta das Vendas 1,100 1,650 -550 

Deduções sobre as vendas -200 -300 100

Receita Líquida das vendas 900 1,350 -450 

Custos e Despesas variáveis -500 -750 250

Margem de Contribuição 400 600 -200 

Custos e Despesas Fixas -110 -150 40

Lucro Líquido afetado pela redução das vendas 290 450 -160 

Referencial Teórico
Lucros Cessantes

O que são os “Lucros” em “Lucros Cessantes”

Quando há “Custos e Despesas Fixos Evitados”, a margem de contribuição já não é igual ao lucro líquido a ser 
reparado.
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Exemplo: empresa Antes do Dano

• Receita líquida de $1.350

• Margem de contribuição de $600

• Custos e Despesas Fixos de $150

• Lucro Líquido: $450

Exemplo: Lucros Perdidos com o Dano

• Receita líquida perdida de $450

• Margem de contribuição perdida de $200

• Custos e Despesas Fixos evitadas de $40 (continuou tendo os mesmos custos fixos)

• Lucro Líquido a ser reparado: $160

Cálculo do Lucro Perdido (Variação dos cenários):

• Lucro Líquido com dano: $290

• Lucro Líquido sem dano: $450

• Lucro Líquido a ser reparado: $160 (difere da margem
de contribuição) pois houve custos fixos evitados no
cenário Com Dano.



Referencial Teórico
Lucros Cessantes

Custos e Despesas Fixas Evitados

O que poderia gerar alterações na estrutura de custos e despesas fixas?

■ O dano gerou algum reflexo na estrutura de custos fixos?

– Exemplos: redução de aluguel, redução de pessoal por menores vendas, etc..

Segregação1 entre (i) Custos Fixos Estruturais, e (ii) Custos Fixos Operacionais
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Custos Fixos Estruturais Custos Fixos Operacionais

Valores independem do volume de produção realizado Necessários à operação da planta industrial

Permanecem inalterados mesmo em períodos de zero atividade Valores dependem parcialmente do volume de produção

Difíceis de eliminar, exceto por decisões estratégicas Mais simples de eliminar sem envolvimento da alta administração

Pouca probabilidade de redução após o dano

Apesar disso, quanto maior o período de interrupção, maior a chance de 
que seja implementada a redução do custo

Maior probabilidade de redução após o dano

Isso ocorre mesmo que o período de interrupção não seja tão 
grande

Exemplos: Sede administrativa, remuneração diretoria, atividades 
contábeis, fiscais, financeiras, regulatório, etc...

Exemplos: Gerência de fábrica, despesas administrativas de fábrica, 
gastos de manutenção preventiva, etc... 

1/ Martins e Rocha

“Inexistindo alterações na estrutura de custos e despesas fixas, os lucros perdidos são bem mensurados pela Margem de
Contribuição”

“Do ponto de visa de mensuração, quando ocorre uma redução temporária de certos CDFs, o valor da margem de
contribuição precisa ser reduzido na quantia equivalente aos custos e despesas fixas evitados. Se assim não foi feito, o
valor apurado poderá ser superior à perda efetiva, já que a empresa estaria sendo ressarcida por custos e despesas fixos
que não foram incorridos.” (Edgard Nogueira Júnior)



Referencial Teórico
Lucros Cessantes

Métodos

Lucro sobre vendas perdidas

Diferença de resultados
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Lucro sobre Vendas Perdidas

Projeta só o INCREMENTAL

Diferença de Resultados

Projeta o Orçado e o 
Realizado, e faz a 

DIFERENÇA dos dois

(+) Receita Perdida

(-) Deduções 

(-) Custos e Despesas Evitados

(=) Margem de Contribuição Perdida

(+) Receita Orçada

(-) Deduções Orçadas

(-) Custos e Despesas Variáveis Orçados

(-) Custos e Despesas Fixos Orçados

(=) Resultado Operacional Orçado (A)

(+) Receita Realizada

(-) Deduções Realizadas

(-) Custos e Despesas Variáveis Realizados

(-) Custos e Despesas Fixos Realizados

(=) Resultado Operacional Realizado (B)

(A) – (B) = Resultado Operacional 
Perdido

Dano



Referencial Teórico
Lucros Cessantes

Como projetar os componentes dos Lucros Cessantes
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Componente Método 1: Lucro sobre Vendas Perdidas Método 2: Diferença de Resultados

Receita ▪ Projeta-se apenas o volume de produtos/serviços que 
deixou de ser vendido por conta do dano

• Uso da capacidade instalada

• Crescimento de mercado/concorrentes

▪ Utiliza-se o preço médio de venda que teria sido 
praticado se não houvesse o dano

• Preço histórico inflacionado,

• Preço produtos não afetados pelo dano,

• Preço dos concorrentes, etc..

▪ Confronta-se o volume total de vendas em 2 cenários: (i) o cenário 
real (com dano), e (ii) projeção para o cenário orçado (sem dano). 

▪ O volume no cenário orçado (sem dano) pode ser estimado por:

• Market Share

• Crescimento histórico de vendas

• Crescimento de vendas de empresas semelhantes

• Uso da capacidade instalada, etc...

▪ Modelos econométricos

▪ Desafios:

• Novos negócios

• Negócios em forte crescimento

• Queda de mercado

• etc...

Custos e 
Despesas 
Variáveis

▪ Margem histórica

▪ Margem de empresas semelhantes

▪ Projeção dos custos de acordo com preços de mercado 
dos insumos produtivos

▪ Para o cenário real utiliza-se o efetivamente realizado

▪ Para o cenário orçado: Margem histórica, Margem de empresas 
semelhantes, Projeção dos custos de acordo com preços de 
mercado dos insumos produtivos

Custos e 
Despesas 
Fixos

▪ Considera-se apenas os custos e despesas fixos que 
foram evitados por conta do dano (o nível de atividade 
inferior pode levar a alguma redução de custos fixos)

▪ Calculado por diferença de cenários

IMPORTANTE: 

▪ Necessidade de respaldar as premissas adotadas

▪ Simplicidade x Precisão, ou seja, facilidade de entendimento dos Árbitros vs. precisão do cálculo



Referencial Teórico
Lucros Cessantes

Como projetar os componentes dos Lucros Cessantes (cont.)

Resultados dos 2 métodos são semelhantes, escolha depende da didática da demonstração
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Componente Método 1: Lucro Sobre Vendas Perdidas Método 2: Diferença de Resultados

Vantagens ▪ Simplicidade

▪ Clareza

▪ Facilidade de construção

▪ Facilidade de entendimento pelos Árbitros

▪ Possibilidade da identificação direta da composição dos 
resultados perdidos (redução de receita, aumento de custos, etc..)

▪ Mais utilizada internacionalmente

▪ Maior recorrência na literatura financeira

Desvantagens ▪ Menor capacidade de análise e entendimento dos 
diversos fatores que contribuíram para o lucro cessante

▪ Maior complexidade

▪ Necessidade de utilizar dois fluxos (orçado e realizado)

▪ Maior dificuldade de análise e entendimento por parte dos 
Árbitros



Referencial Teórico
Lucros Cessantes

Ajustes a Valor Presente e Atualizações Monetárias

Valores estimados de lucros cessantes estão cada um em uma data distinta.

■ Há necessidade de apuração de todos os valores em uma única data.

O cálculo do valor presente se aplica tanto em casos de cessação de atividades quanto em interrupção.

Nos casos de lucro perdido normalmente há um componente histórico e um componente futuro.

■ Histórico: entre a data de início do dano e data do julgamento.

■ Futuro: entre a data do julgamento e alguma data definida no futuro.

– Cessação: perpetuidade, ou data final de um contrato.

Alternativas1 para se calcular o valor presente dos lucros futuros:
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1/ Pollack et al

Metodologia Ex-Ante Metodologia Ex-Post

Utiliza-se informações disponíveis até a data da violação Utiliza-se informações disponíveis até a data do julgamento

O cenário orçado é montado com base na visão da data do dano O cenário orçado é montado com base na visão da data do julgamento

Lucros Perdidos são descontados a valor presente para a data em que 
ocorreu a violação

Lucros Perdidos dos períodos incorridos (componente histórico) devem 
ser acrescidos de correção e/ou juros até a data do julgamento 

Valor presente dos lucros perdidos deve ser acrescido de correção e/ou 
juros até a data do julgamento

Lucros Perdidos do componente futuro são descontados a valor presente 
para a data do julgamento 

Taxa de Desconto = Custo de Capital (WACC) Taxa de atualização/desconto:

Componente histórico = atualizar correção e/ou juros 

Componente futuro = descontar por custo de capital (WACC)



Referencial Teórico
Lucros Cessantes

Experiência Internacional – Diferentes Metodologias de cálculo de Danos em transações

“Overpayment” versus “But-For”
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“Overpayment” “But-For”

Conceito: Quanto foi pago a mais em uma transação de aquisição por não se 
saber de informações da empresa (quebra de representações)

Conceito: Quanto foi perdido em uma transação de aquisição, exclusivamente  
por não se saber de informações da empresa (quebra de representações)

Não se utilizam informações após a data da Transação Utiliza-se informações após a data da Transação

(1) Utiliza-se como “cenário sem quebra de representações” a expectativa de 
lucros na data da aquisição, conforme garantido pela vendedora

(1) Utiliza-se como “cenário sem quebra de representações” o lucro real da 
empresa, excetuando-se o efeito negativo da quebra de representações

(2) Utiliza-se como “cenário com quebra de representações” a expectativa de 
lucros na data de aquisição, considerando as quebras de garantias

(2) Utiliza-se como “cenário com quebra de representações” o lucro real da 
empresa, considerando-se o efeito negativo da quebra de representações

Perdas são calculadas a cada ano, como a diferença entre  (1) e (2) Perdas são calculadas a cada ano, como a diferença entre  (1) e (2)

As diferenças anuais são descontadas a valor presente para data da Transação As diferenças anuais são levadas a valor futuro para data do julgamento, ou 
trazidas a valor presente (para valores após a data de julgamento)

Trata-se de 2 cenários de expectativas, à data da Transação Trata-se de 1 cenário de expectativa e 1 cenário real



Referencial Teórico
Lucros Cessantes

Ajustes a Valor Presente e Atualizações Monetárias – o Caso Brasileiro

Correção Monetária

■ Tabelas dos Tribunais de Justiça

■ Exemplo TJSP

Juros

■ Normalmente aplica-se juros moratórios de 1% ao mês
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+0,54%

+0,36%



Referencial Teórico
Lucros Cessantes

Como projetar os componentes dos Lucros Cessantes

Termos e expressões que falam de critérios para mensuração de perdas e danos por Lucros Cessantes

1. Razoável e variações: 24,4%

2. Término do reparo e variações: 40,7%

3. Antecedentes e variações: 57,7%

4. Arbitrado de variações: 71,3%

5. Referências de mercado e variações: 81,5%

6. Médias e variações: 91,7%

Edgard Nogueira Junior
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Lucros Cessantes pelo interesse negativo



Lucros Cessantes pelo interesse negativo
Conceitos

Interesse negativo
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Fonte: Renata Carlos Steiner, 
“Interesse positivo e interesse 
negativo: a reparação de danos 
no Direito Privado Brasileiro”



Lucros Cessantes pelo interesse negativo
Conceitos

Interesse negativo
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Fonte: Renata Carlos Steiner, 
“Interesse positivo e interesse 
negativo: a reparação de danos 
no Direito Privado Brasileiro”



Obrigado!
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Leonardo de Abreu e Lima Florencio
Leonardo.florencio@fticonsulting.com


