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RESUMO 

 

A presente tese examina a primeira edição do modelo internacional de contrato de 

construção New Red Book, lançado pela Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils 

– FIDIC -, no ano de 1999. O estudo é dividido em duas partes distintas, mas 

interdependentes, cabendo à primeira apresentar o conceito de contrato de construção 

internacional, visando a verificar se e quando deverá este modelo contratual ser considerado 

um contrato internacional, assim como as consequências decorrentes dessa conclusão; já na 

segunda parte, discute-se o contrato de construção New Red Book quando utilizado sob o 

sistema legal brasileiro, independente de figurar como um contrato internacional ou 

doméstico. Para tanto, é aferida sua tipicidade, com a consequente afirmação de sua sujeição 

a um regime legal específico; na sequência, definidas as regras às quais estará o New Red 

Book sujeito quando utilizado sob o sistema legal brasileiro, abre-se capítulo próprio com a 

finalidade de apresentar as hipóteses nas quais se acredita deverá ser adaptado o modelo 

contratual a fim de evitar a nulidade de eventuais disposições contratuais, ou mesmo 

afastadas disposições legais de natureza supletiva que colidam com o contrato. Entre as 

hipóteses discutidas estão aquelas que se referem às timebars; ao direito de retenção; ao 

Conselho de Resolução de Conflitos – dispute board -; à suspensão das obras e resolução do 

contrato; e ao prazo de garantia, com a comparação entre as disposições legais e aquelas 

constantes no contrato. Antes de apresentar-se as conclusões, é aberto capítulo para breve 

menção ao recente lançamento da segunda edição do Red Book 2017, com a indicação das 

principais alterações realizadas pela FIDIC, bem como de seus motivos, ou ao menos dos 

princípios inspiradores da segunda edição. À título de conclusão, aborda-se a efetiva 

viabilidade e forma de utilização do modelo contratual FIDIC Red Book sob o sistema legal 

brasileiro, bem como as consequências de vir a ser considerado como um contrato de 

construção internacional.  

 

Palavras-chave: Contratos. Contratos Internacionais. Modelos contratuais. FIDIC. New 

Red Book. Construção. Empreitada.  

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

This thesis examines the first edition of the New Red Book, an international model of 

contract of construction, launched by the International Federation of Consulting Engineers - 

FIDIC - in 1999. The present study is divided into two distinct but interdependent parts. The 

first of them will bring forward the concept of an international construction contract, with 

the purpose of verifying whether and when this contractual model should be considered an 

international contract, as well as the consequences resulting from that conclusion. The 

second part will discuss the New Red Book construction contract under the Brazilian legal 

system, regardless of whether it appears as an international or domestic contract. For this 

purpose, its legal specificity will be defined, with the consequent affirmation of its subjection 

to a specific legal regime. Once determined the rules to which the New Red Book will be 

subject when used under the Brazilian legal system, we will present the hypotheses in which 

it is believed that the contractual model should be adapted, in order to avoid the nullity of 

any contractual provisions, or even removed legal provisions of a subsidiary nature that 

conflict with the contract. Among the hypotheses discussed are those referring to timebars; 

to the right of retention; to the Dispute Board; to the suspension of the construction and 

termination of the contract; and the warranty period, comparing the legal provisions with 

those contained in the contract. Before presenting the conclusions, there is a chapter which 

briefly mentions the recent launch of the second edition of the Red Book 2017, indicating 

the main changes made by FIDIC, as well as its motives, or at least the inspiring principles 

of the second edition. As a conclusion, we will address the viability and use of the FIDIC 

Red Book contractual model under the Brazilian legal system, as well as the consequences 

of considering it as an international construction contract. 

 

Keywords: Contracts. International Contracts. Contractual models. FIDIC. New Red Book. 

Construction. Empreitada.  

  



 
 

 

RIASSUNTO 

 

La presente tesi esamina la prima edizione del modello internazionale di costruzione New 

Red Book, proposta dalla Federation Internationale des Ingenieurs Conseils – FIDIC, nel 

1999. Lo studio è diviso in due parti distinte, ma interdipendenti: nella prima si presenta il 

concetto di contratto di costruzione internazionale allo scopo di verificare se e quando questo 

modello contrattuale sarà considerato un contratto internazionale, come pure di osservare le 

conseguenze provenienti da questa conclusione. Nella seconda parte si analizza il contratto 

di costruzione New Red Book quando è utilizzato nel sistema legale brasiliano, 

indipendentemente dal fatto che figuri come un contratto internazionale o interno. In questo 

senso è esaminata la sua tipicità, con l’affermazione conseguente della sua sottomissione a 

un regime legale specifico. In seguito, dopo aver definito le regole a cui sarà soggetto il New 

Red Book quando utilizzato nel sistema legale brasiliano, si apre un capitolo destinato a 

presentare le ipotesi alle quali, secondo noi, dovrà essere adattato il modello contrattuale per 

evitare la nullità di eventuali disposizioni contrattuali o anche possibili disposizioni legali di 

natura suppletiva che entrino in contrasto con il contratto. Fra le ipotesi discusse ci sono 

quelle che si riferiscono alle timebars; al diritto di ritenzione; a Consiglio di Soluzione di 

Conflitti – dispute board; alla sospensione dei lavori e alla soluzione dei contratti; e al 

periodo di garanzia, con il confronto fra le disposizioni legali e quelle che si trovano nel 

contratto. Prima di presentare le conclusioni, si dedica un capitolo alla recente presentazione 

della seconda edizioni del Red Book 2017, con l’indicazione delle modifiche principali 

effettuate dalla FIDIC e dei suoi motivi o almeno dei principi ispiratori della seconda 

edizione. Per concludere, si discutono l’effettiva possibilità e la forma di utilizzazione del 

modello contrattuale FIDIC Red Book nell’ambito del sistema legale brasiliano e le sue 

conseguenze quando è considerato un contratto di costruzione internazionale.  

 

Parole chiave: Contratti. Contratti Internazionali. Modelli contrattuali. FIDIC. New Red 

Book. Costruzione. Appalto.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1. Escopo do trabalho e abordagem do tema 

 
Nosso país possuiu imenso potencial de desenvolvimento sob a perspectiva da 

infraestrutura e logística, sendo o Brasil caracterizado como um verdadeiro green field1. 

 As obras de engenharia necessárias para tanto variam desde portos, rodovias, 

aeroportos, usinas de tratamento de água e esgoto, até galpões logísticos, deixando 

certamente de citar uma enormidade de outras modalidades de obras de engenharia, pesada 

ou não, cuja premência será evidenciada pelo eventual e efetivo desenvolvimento do país. 

 Nesse sentido, simultaneamente ao desenvolvimento, surge a necessidade de recorrer 

ao Direito, seja para solucionar problemas provenientes do aumento no número de negócios, 

seja para preparar e concluí-los mediante a elaboração de contratos. 

 A presente tese é resultado da observação desse movimento e procurará demonstrar 

que um possível avanço sólido de nossa economia deverá culminar, necessariamente, em um 

maior estudo e desenvolvimento do Direito da Construção. 

 Deve-se ainda ter claro que o momento histórico que se atravessa deixa patente a 

imperiosa necessidade de discussão, e mesmo de evolução, dos contratos de construção, uma 

vez que, nas mencionadas obras pesadas de infraestrutura, geralmente figura o Poder Público 

como contratante. 

 Com isso, urge discutir modelos contratuais ditos mais modernos e previsíveis, 

visando conferir maior transparência às contratações com o Poder Público, assim como 

garantir maior previsibilidade para ambas as partes contratantes no que se refere ao 

cumprimento do contrato, seu exato dimensionamento, garantias etc. 

                                                 
1 GORSE, Christopher; JOHNSTON, David; PRITCHARD, Martin. Dictionary of Construction, Surveying 
& Civil Engineering. Londres: Oxford University Press, 2012. “A site that has not been previously developed, 
is free from contaminates, and is normally in a rural setting; (...)”. 
“Um local que não foi explorado anteriormente, é livre de contaminantes e está, normalmente, localizado em 
ambiente rural” (tradução nossa). 
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 Ao tratar da viabilidade de utilização de modelos contratuais cuja experiência 

estrangeira, em diversos países desenvolvidos ou em desenvolvimento, tem se mostrado 

promissora, a presente tese não deverá abordar as especificidades da contratação com o 

Poder Público, sendo objeto de análise a utilização do modelo contratual FIDIC Red Book 

em obras contratadas por particulares. 

 Não obstante, parece lógico o seu aproveitamento para contratações de obras 

públicas, o que poderá vir a ser fomentado, inclusive, em decorrência de exigência de sua 

utilização apresentada por Bancos de Desenvolvimento, quando financiadores das obras. 

 Isso se dá uma vez que os modelos contratuais elaborados por entidades 

internacionais têm sido exigidos em obras de construção pesada realizadas em diversos 

países, pelas empresas contratadas, ou mesmo pelos agentes financiadores, no mais das 

vezes players de países desenvolvidos, com capital intensivo, ou submetidos a severas regras 

anticorrupção. 

 Acerca especificamente da noção de modelos contratuais, devido à maior 

especialização das diversas áreas da economia, com reflexos diretos no Direito – mormente 

no Direito Contratual -, sua utilização se mostra cada vez mais lógica. 

 O fato de serem, no mais das vezes, elaborados por organismos independentes e 

profissionais, confere maior racionalidade e segurança às transações, cuja necessidade se 

intensifica em transações transnacionais: 

In the commercial activities of today’s highly complex society, standard forms of 
contract have become an essential part of the day-to-day transactions of most 
agreements. The majority of standard forms have been developed by commercial 
organizations for the purpose of efficiency, to build on the experience gained from 
the repeated use of these forms, but most of all for the optimum protection of one 
or both parties’ interests. Standard forms of contract developed for construction 
activities, however, have mostly been drawn up by independent professional 
organizations, rather than by one or other of the parties to the contract. Knowledge 
accumulated through experience and recurrent use over a long period of time has 
brought about revisions and modifications in construction standard forms with the 
aim either of achieving greater certainty in the intention of the wording or of 
providing a response to the needs of the parties and/or society. The use of a 
standard form in construction contracts where tendering is the conventional 
method of obtaining quotations has also ensured a common basis for the 
comparison and evaluation of tenders.2 

                                                 
2 BUNNI, Nael G. The FIDIC Forms of Contract: the fourth edition of the Red Book, 1992, the 1996 
Supplement, the 1999 Red Book, the 1999 Yellow Book, the 1999 Silver Book.  3a ed. Oxford: Blackwell 
Publishing 2005. p. 3. “Nas atividades comerciais da sociedade altamente complexa de hoje, as formas 
contratuais padrão tornaram-se parte essencial das transações diárias da maioria dos acordos. A maior parte 
dos formulários padrão foi desenvolvida por organizações comerciais com o propósito de garantir eficiência, 
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 Quanto à existência dos modelos contratuais elaborados por entidades 

independentes, sua utilização ocorre de forma intensa em grande parte das obras de 

engenharia realizadas em países desenvolvidos, figurando o Reino Unido como verdadeiro 

precursor na matéria, encontrando-se suas contratações públicas sujeitas a modelo contratual 

conhecido como New Engineering Contract (NEC)3. 

 Aludidos modelos contratuais são, da mesma forma, usuais em construções 

transnacionais, razão pela qual deverá ser verificado, em capítulo próprio, tratar-se o FIDIC 

Red Book, necessariamente, de contrato internacional, ou se sua utilização não se limita a 

este, podendo ser utilizados a fim de viabilizar contratações sem qualquer elemento de 

estraneidade. 

 Ingressando no objeto da tese, destacam-se, dentre os modelos contratuais 

elaborados por organismos internacionais, aqueles criados pela Fédération Internationale 

des Ingénieurs Conseils – FIDIC, dedicando-se este estudo a um modelo contratual 

específico por esta elaborado, mais especificamente ao modelo denominado Conditions of 

Contract for Construction (CONS), ou New Red Book. 

 Essa estratégia se deve ao fato de as condições contratuais FIDIC traduzirem-se, 

atualmente, no mais difundido padrão de contratos de construção, afirmando dois dos 

maiores estudiosos acerca do tema que, “as condições contratuais da Fédération 

Internationale des Ingénieurs-Conseils (abreviação FIDIC) instituíram o padrão mais 

                                                 
para aproveitar a experiência adquirida com o uso repetido desses formulários, mas, acima de tudo, para a 
proteção ideal/ótima – dos interesses de uma ou de ambas as partes. Formas padrão de contrato desenvolvidas 
para atividades de construção, no entanto, na sua maior parte das vezes, foram elaboradas por organizações 
profissionais independentes, e não por uma ou outra das partes no contrato. O conhecimento acumulado através 
da experiência e do uso recorrente durante longos períodos de tempo trouxe revisões e modificações nos 
padrões de construção, com o objetivo de obter maior certeza na intenção descrita no próprio contrato, ou de 
fornecer uma resposta às necessidades das partes e/ou da sociedade. A utilização de um formulário padronizado 
nos contratos de construção em que a apresentação de propostas é o método convencional para obter cotações, 
assegurou também uma base comum para a comparação e avaliação das propostas” (tradução nossa). 
3 “NEC contracts have become public sector contracts of choice in the UK, being used for nearly all projects 
procured by national and local government bodies and agencies. NEC is endorsed for public sector use in the 
UK Government Construction Strategy as well as by the Construction Clients' Board, the Crown Commercial 
Service, the Facilities Management Board of the UK Cabinet Office, the Association for Project Management 
and the British Institute of Facilities Management. NEC. Governments. Disponível em: 
<https://www.neccontract.com/About-NEC/Governments>. Acesso em: 14 dez. 2018. 
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difundido de condições contratuais comerciais para serviços de construção, no mundo 

atual”.4 

 É certo também que a importância de estudo aprofundado do tema se deve não 

somente ao alcance do modelo contratual a ser discutido, mas também à sua qualidade, 

decorrente de sua transparência, maturação e racionalidade, ao que concluem os autores 

acima citados, ratificando a estratégia adotada: 

Esses padrões são, hoje, considerados o que há de melhor na prática internacional 
(International Best practice documents) e, por esse motivo, são cada vez mais 
apreciados, em especial por investidores internacionais importantes que desejam 
ter seus projetos lastreados em ‘regras de jogo’ previsíveis e comprovadas.5 
  

 A título de ilustração, o último censo apresentado no ano de 2010 na conferência 

“FIDIC International Contract Users Conference 2010” mostra que mais de cinquenta por 

cento de toda a construção civil mundial submete-se aos modelos contratuais FIDIC, o que 

parece ser elemento de claro convencimento acerca da importância do tema sob estudo. 

 Quanto à entidade responsável pela elaboração do modelo contratual CONS, a 

FIDIC, atualmente sediada em Lausanne, na Suíça, foi fundada na França em 22 de julho de 

1913, após reunião de grupo de engenheiros consultores visando discutir a possibilidade de 

formarem uma Federação mundial, como resultado da busca por consultores técnicos 

independentes para a World Fair Exhbitions. 

 Atualmente, a FIDIC é entidade não governamental reconhecida pela Organização 

das Nações Unidas (ONU), por importantes Bancos Mundiais, pela Comissão Europeia, 

assim como por diversas outras instituições internacionais. 

 O objetivo inicial da Federação era dar suporte às suas associações-membro, tendo 

experimentado sólido crescimento após a segunda guerra mundial, com a associação de mais 

de setenta países, de todos os continentes.6 

 Visando a aprimorar o desenvolvimento do ambiente mundial da construção civil, a 

FIDIC afirma serem os seguintes os seus objetivos: 

                                                 
4 KLEE, Lukás; MARINANGELO, Rafael. Recomendações FIDIC para orientação de contratos de 
projetos e obras: International Federation of Consulting Engineers. São Paulo: Pini, 2014. p. 12. 
5 KLEE & MARINANGELO. op. cit. p. 12. 
6 Ibid. 
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1. “Be the recognised international authority on issues relating to consulting 
engineering best practice”;  
2. “Actively promote high standards of ethics and integrity among all stakeholders 
involved in the development of infrastructure worldwide”;  
3. “Maintain and enhance FIDIC’s representation of the consulting engineering 
industry worldwide”;  
4. “Enhance the image of consulting engineering”;  
5. “Promote and assist the worldwide development of viable consulting 
engineering industries”;  
6. “Promote and enhance the leading position of FIDIC’s Forms of Contract”;  
7. “Improve and develop FIDIC’s training and publishing activities”;  
8. “To promote and encourage the development of Young Professionals in the 
Consulting Engineering Industry”.7 

 
 Os primeiros padrões contratuais, denominados Conditions of Contract for Works of 

Civil Engineering Construction, foram editados no ano de 1957, tendo estes fundado a 

tradição do denominado “livro vermelho” FIDIC, conhecido mundialmente como Red Book. 

 A versão original das condições contratuais acabou passando por diversas adaptações 

em decorrência de seu amadurecimento e mesmo das evoluções técnicas observadas durante 

o século XX. Foram publicadas novas edições nos anos de 1978 e 1999, quando surge, 

finalmente, a denominada First Edition, com quatro livros básicos, sendo os aludidos 

padrões contratuais também chamados de “livros”. 

 Mais recentemente, em dezembro de 2017, a FIDIC atualizou alguns de seus 

contratos, e publicou a segunda edição do Red, Yellow e Silver Book. 

 Nesse ponto, a complexidade de operar um empreendimento construtivo, assim 

como os altíssimos valores envolvidos em contratos de construção de grandes obras, geram 

a necessidade de utilizar instrumentos legais adequados ao regramento da relação de todos 

os players envolvidos, o que se dá por meio da elaboração de contratos. 

 Ratificando a importância da utilização de contratos devidamente maduros e 

experimentados, Rafael Marinangelo8 pontua que, “Quanto mais claro e experimentado for 

                                                 
7 FIDIC. FIDIC Objectives. Disponível em: <http://fidic.org/sites/default/files/FIDIC%20Objectives.pdf>.  
Acesso: 03 jun. 2017. 1. “Ser a autoridade internacional reconhecida em questões relacionadas às melhores 
práticas de consultoria em engenharia”; 2. “Promover ativamente altos padrões de ética e de integridade entre 
todas as partes interessadas envolvidas no desenvolvimento da infraestrutura em todo o mundo”; 3. “Manter e 
aprimorar a representação da FIDIC no setor de consultoria de engenharia em todo o mundo”; 4. “Aprimorar 
a imagem da consultoria de engenharia”; 5. “Promover e auxiliar o desenvolvimento mundial de indústrias de 
consultoria de engenharia viáveis”; 6. “Promover e aprimorar a posição de liderança das Formas de Contrato 
da FIDIC”; 7. “Melhorar e desenvolver as atividades de treinamento e publicação da FIDIC”; 8. “Promover e 
incentivar o desenvolvimento de Jovens Profissionais no Setor de Engenharia Consultiva” (tradução nossa). 
8 MARINANGELO, Rafael. Aspectos Relevantes dos Modelos Contratuais FIDIC. In: MARCONDES, 
Fernando (org). Temas de direito na construção. São Paulo: Pini, 2015. p. 188. 



17 
 

o contrato utilizado para reger determinada relação jurídica, mais chances haverá de se obter 

resultados positivos e em curtos espaços de tempo”.  

 Portanto, é exatamente nesse aspecto que os livros FIDIC se inserem atualmente, 

uma vez que parece inviável a eficaz regulação das relações havidas entre dono da obra, 

empreiteiro, fornecedores, prestadores de serviços, consultores projetistas etc., mormente 

em ambientes de contratos de construção internacionais, sem a existência de previsões 

contratuais não somente detalhadas, mas efetivamente testadas no que tange às obrigações 

das partes envolvidas, distribuição de riscos, procedimentos de solução de conflitos etc.  

 Nesse sentido, “os documentos-padrão FIDIC representam, pois, a experiência 

acumulada da arte da engenharia e, consequentemente, constituem modelos de grande valor 

para viabilizar projetos de magnitude no campo da construção civil”.9 

 Quanto a sua disseminação, a importância de utilizar os padrões contratuais 

elaborados pela FIDIC se verifica de forma mais nítida em países em desenvolvimento, e 

serviram de alicerce legal para a construção de grandes obras de engenharia em países como 

China, Rússia e República Tcheca, o que se deve certamente à imposição dos diversos 

stakeholders que figuram em aludidos processos - Bancos Mundiais, fundos de 

investimentos e investidores - ao condicionarem a concessão do financiamento pretendido à 

utilização dos livros FIDIC. 

 Não obstante a já mencionada reduzida utilização de modelos contratuais em obras 

de engenharia realizadas no Brasil, a realidade tende a se alterar de forma gradual, mudança 

que deverá intensificar-se diante da óbvia necessidade de financiamento para grandes obras 

de engenharia no país. 

 Apenas a título de exemplo, tal fato já se fez sentir em contratos lançados no mercado 

pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp -, assim como pela 

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM -, ambos envolvendo financiamento 

internacional mediante a adoção dos padrões contratuais FIDIC. 

 Dessa forma, parece nítido que o estudo do tema em voga reveste-se de efetiva 

importância acadêmica, e mesmo prática, uma vez que a possível adoção, em um futuro 

próximo, de forma rotineira, dos padrões contratuais FIDIC, com todas as consequências daí 

                                                 
9 KLEE & MARINANGELO, op. cit., p. 18. 
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advindas, trará consigo a necessidade de discussão aprofundada acerca de modelos 

contratuais importados de sistema não somente distinto do brasileiro, mas também 

alicerçado em raízes outras, quais sejam, a do common law. 

Diante dessa primeira ponderação, consolida-se a certeza da nítida importância do 

presente estudo, mostrando-se atual por ser inédito – ao menos com a profundidade e riqueza 

de abordagens que se deseja empregar -, assim como por traduzir rico objeto de pesquisa 

para o fomento e a consolidação de instrumentos contratuais que atendam, de forma mais 

adequada, aos anseios dos participantes da indústria da construção civil nacional e 

internacional nas próximas décadas. 

 Para tanto, será abordado inicialmente o conceito de contrato de construção 

internacional. Essa estratégia se deve ao fato de os contratos de construção, sob a roupagem 

dos modelos contratuais FIDIC, traduzirem-se em modelos internacionais de contratos de 

construção. 

 Ou seja, são modelos contratuais elaborados por entidades estrangeiras, derivados de 

contratos utilizados em um ambiente de common law publicados pelo Institute of Civil 

Engineers (ICE) e pela Association of Civil Engineers (ACE), ambos com sede no Reino 

Unido10. 

 Ainda acerca de seu caráter internacional, deve-se atentar à recomendação constante 

no prefácio dos modelos contratuais publicados pela FIDIC, para sua utilização em 

concursos internacionais. 

 Necessário, portanto, definir o conceito de contrato de construção internacional, com 

menção às teorias doutrinárias que procuram viabilizar, ou ao menos facilitar, sua 

classificação, assim como às suas cláusulas típicas, para, ao final, concluir-se pela natureza 

do modelo contratual sob estudo, ao menos no que pertine a figurar este como um contrato 

doméstico ou internacional. 

                                                 
10 Conforme será demonstrado em capítulo próprio, os modelos contratuais FIDIC foram elaborados com 
alicerce nos contratos de construção publicados anteriormente pelo ICE e pela ACE, ambos localizados na 
Inglaterra. 
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 Na sequência, será apresentada a primeira edição do modelo contratual FIDIC 

denominado New Red Book 199911, por ser este o contrato FIDIC mais utilizado 

mundialmente e com rara menção na produção acadêmica em nosso país.  

Este estudo destacará, principalmente, a primeira edição do FIDIC New Red Book, 

publicada em 1999, uma vez que, não obstante a recente publicação de uma segunda edição, 

certamente as disputas judiciais ou arbitrais a serem travadas nos próximos anos o serão com 

base na aludida primeira edição. Essa estratégia deve-se, também, ao fato de a edição de 

1999, fartamente experimentada, poder continuar a ser utilizada, ao menos em um futuro 

próximo12.  

 Serão discutidos não somente seu conceito e características, mas também suas 

principais cláusulas, o que abrirá caminho ao estudo que se pretende desenvolver na 

sequência, acerca da adoção do modelo contratual sob o sistema legal brasileiro. 

 Para tanto, será imperioso verificar o regime legal aplicável ao Red Book, mediante 

a aferição de sua tipicidade, o que demandará a prévia conceituação do contrato de 

construção tipificado no Código Civil, ou seja, do contrato de empreitada. 

 Uma vez verificado o regime legal aplicável, deve-se, finalmente, ingressar em 

aspectos específicos pertinentes à sua utilização sob o sistema legal brasileiro, como a 

previsão de timebars no modelo contratual, usuais e revestidas de significativa importância 

sob a common law; suspensão da obra e resolução do contrato; adjudicação de conflitos, 

mais especificamente mediante a indicação de dispute board para o acompanhamento dos 

trabalhos; direito de retenção; e prazo de garantia. 

 Deve-se enfatizar, nesse ponto, que o caminho a ser percorrido nos moldes expostos 

acima, será válido não somente a tratar-se do Red Book como um contrato doméstico, ou 

seja, sem qualquer elemento de estraneidade, mas mesmo diante de eventual contrato de 

construção internacional, quando sujeito às leis brasileiras em decorrência da escolha das 

partes ou de decisão a elas imposta nesse sentido. 

                                                 
11 Nesta tese, a primeira edição do New Red Book será tratada, de forma indiscriminada, pelas expressões New 
Red Book; Red Book; Red Book 1999; ou CONS.  
12 Não obstante o fato de a presente tese focar-se, principalmente, no estudo da primeira edição do FIDIC New 
Red Book, pelos motivos apontados, fará certamente menção à segunda edição do FIDIC New Red Book, 
quando pertinente, assim como demonstrará, em capítulo específico, as principais alterações introduzidas pela 
segunda edição, quais os seus fatores determinantes e consequências. 
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 No último capítulo a preceder a conclusão, serão mencionadas as principais 

alterações presentes na segunda edição do New Red Book13, lançada pela FIDIC em 2017, 

por serem resultado de detalhado trabalho que teve por alicerce a experiência acumulada em 

quase vinte anos de utilização da primeira edição. 

Devidamente realizado o estudo nos moldes acima traçados, tendo a presente tese 

efetuado a necessária análise da possibilidade e forma de utilização do modelo contratual 

CONS diante do ordenamento jurídico brasileiro, será aberto capítulo dedicado 

exclusivamente às conclusões, onde se resumirão as percepções deste estudo, pela 

viabilidade ou inviabilidade da utilização do modelo contratual FIDIC sob o ordenamento 

jurídico pátrio, analisando as consequências jurídicas eventualmente daí advindas. 

 
1.2. Metodologia 
 

Este item apresenta breve descrição metodológica acerca de cada um dos capítulos 

abaixo, sendo esta tese estruturada em 8 capítulos, com o último deles dedicado a apresentar 

as conclusões obtidas. 

 Em suma, é possível apresentar a estrutura da tese da seguinte maneira: seus 

objetivos são (i) aferir ser o modelo contratual Red Book um contrato de construção 

internacional ou doméstico e quais as consequências daí advindas, assim como (ii) verificar 

a viabilidade de sua utilização sob o sistema legal brasileiro, e, se necessário, quais as 

adaptações a serem realizadas quando da elaboração do contrato. 

As perguntas acima apresentadas, e que deverão ser respondidas por esta tese, 

revestem-se de importância devido aos seguintes fatores: 

(i) tratar-se o Red Book de modelo internacional de contrato de construção, 

elaborado sob premissas da common law; 

(ii) ser recomendado pela própria FIDIC para utilização em concursos 

internacionais; 

(iii) ainda que não se vislumbre, em um primeiro momento, impedimento a sua 

utilização sob o sistema legal brasileiro, diante da ampla autonomia privada conferida às 

                                                 
13 Ao se referir à segunda edição, esta tese utilizará a expressão Red Book 2017. 
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partes na criação de direitos pessoais, deve-se atentar à existência de contrato de construção 

tipificado no Código Civil brasileiro – contrato de empreitada. Verificado, portanto, regime 

legal próprio, poderá este acarretar na vedação à livre estipulação pelas partes de 

determinadas prestações, mediante o afastamento de disposições do contrato sob estudo, sob 

pena de desfigurar-se o modelo contratual de tal forma que culminará na conclusão pela 

inviabilidade de sua utilização no Brasil. 

 A introdução acima apresentou noções iniciais a respeito do tema sob estudo, além 

dos motivos para sua escolha e as justificativas da pesquisa. Foi realizada, ainda, seleção de 

bibliografia que abordasse aspectos relacionados aos contratos internacionais, com especial 

ênfase nas teorias acadêmicas que procuram defini-lo, assim como nas suas cláusulas típicas, 

muitas delas, aliás, presentes nos modelos contratuais FIDIC. 

 Da mesma forma, foram selecionadas obras a tratar do contrato de empreitada, 

mormente na sua feição de contrato de construção, e, por fim, fez-se uso de extensa pesquisa 

de material estrangeiro, com ênfase no Direito inglês, por ser neste marcadamente maduro o 

tema Direito da Construção, tão caro à presente tese. 

 A utilização de obras estrangeiras deveu-se também à origem dos modelos 

contratuais FIDIC, remetendo esta às formas padrão de contratos de construção elaboradas 

pelo Institute of Civil Engineers e pela Association of Civil Engineers, ambas localizadas no 

Reino Unido. Outros temas, como arbitragem internacional e a previsão contratual de um 

dispute board, remeteram, necessariamente, ao estudo de fontes internacionais. 

  Já ao segundo capítulo apresenta-se o conceito de contrato de construção 

internacional, com vistas a concluir por poder figurar o Red Book como contrato 

internacional, o que terá por certo consequencias jurídicas a serem apresentadas. Na linha 

do que se afirmou acima, consultou-se clássica doutrina a tratar das teorias que buscam 

caracterizar determinado contrato como internacional, assim como foi apresentado estudo 

específico acerca do que se consideram suas cláusulas típicas. Essa estratégia, no sentido de 

alinhar o estudo das teorias doutrinárias à verificação de suas cláusulas típicas, objetivou 

responder ao questionamento acerca do caráter internacional do contrato FIDIC, e quais as 

consequências decorrentes desta resposta. 

 O terceiro capítulo apresenta minuciosa descrição do contrato de empreitada, 

tipificado no Código Civil em seus artigos 610 a 626, e que certamente serviu de premissa 
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para o estudo do Red Book, ao afirmá-lo como contrato típico, sujeito, portanto, ao regime 

legal da empreitada.  

 Conforme se procurou demonstrar, ainda que com recurso à autonomia privada em 

sua mais completa dimensão - o que por certo se afigura possível diante da natureza e 

características inerentes às contratações sob a veste de um modelo contratual FIDIC -, terá 

o regime legal mencionado a função de verdadeiro guia ao intérprete dos contratos Red Book, 

quando diante de omissões no contrato ou mesmo de normas imperativas. 

 Em continuação, o quarto capítulo foi elaborado com vistas a caracterizar o Red 

Book, tendo sido sua detalhada abordagem efetivamente necessária à aferição do regime 

legal ao qual se encontra submetido, em sendo utilizado sob o sistema legal brasileiro. Esse 

capítulo objetiva analisar com profundidade as principais prestações inerentes ao modelo 

contratual, sem o que seria inviável a conclusão pela sua tipicidade. 

 O quinto capítulo, com apoio justamente nas premissas definidas no capítulo que o 

precede, estabelece parâmetros objetivos a fim de, diante das características pontuadas 

acerca do Red Book em momento pretérito, afirmar a sua tipicidade, seguido das 

consequências decorrentes da conclusão apresentada.  

 Para tanto, foram utilizados, majoritariamente, trabalhos acadêmicos a tratar do 

contrato de construção EPC – Enginnering, Procurement and Construction -, uma vez que 

se julga figurar este como atípico, em razão da pluralidade de prestações que lhe são 

inerentes; válida,  portanto, a comparação entre dois contratos complexos de construção 

objetivando segregar as obrigações de cada qual, o que viabilizou subsumir o Red Book ao 

regime legal típico da empreitada, de forma distinta do EPC, justamente em face das 

prestações típicas observadas em ambos.  

 Uma vez definida a sujeição do Red Book ao regime legal da empreitada, o sexto 

capítulo mostra-se essencial à resposta ao questionamento realizado no início da tese, no 

sentido da possibilidade e da forma de utilização do modelo contratual sob o sistema legal 

brasileiro. Para tanto, os itens analisados de maneira detalhada nesse capítulo foram 

escolhidos mediante o critério a indicar, diante de aludido contrato, quais as disposições 

legais ou contratuais que se julgam devam ser afastadas ou adequadas, visando permitir sua 

utilização quando sujeito às leis brasileiras, sem o risco de desnaturar sua essência, ou 

mesmo incidir no risco de sua nulidade parcial ou total. 
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 O sétimo capítulo, a preceder a conclusão, foi elaborado com a pretensão de 

apresentar as principais alterações trazidas pelo Red Book 2017, segunda edição do contrato 

CONS lançada em dezembro de 2017.  

 Para tanto, focou-se a atenção na comparação entre as cláusulas contratuais das duas 

edições, buscando afastar-se de obras de doutrina pela sua escassez diante do pouco tempo 

decorrido entre o lançamento da segunda edição do modelo contratual e a conclusão desta 

tese, assim como com o objetivo de tornar-se a mais pragmática possível a abordagem das 

novas disposições do Red Book 2017. 

 A pretendida pragmaticidade verifica-se, ainda, pela consulta a informativos 

elaborados pela FIDIC e por escritórios de advocacia ingleses especializados em contratos 

de construção internacionais, logo após o lançamento da segunda edição, textos os quais 

objetivam justamente a apresentação das alterações incorporadas em 2017, mediante sua 

comparação com as disposições do Red Book 1999. 

 O último capitulo apresenta as conclusões obtidas com base na extensa pesquisa 

realizada, assim como resume as propostas de adequação do contrato, quando necessário, 

para sua segura utilização quando submetido ao sistema legal brasileiro.  
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2 CONTRATO DE CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL 
 

No presente, capítulo buscar-se-á sedimentar a noção de contrato de construção 

internacional, assim como as possíveis consequências de vir a ser o modelo contratual sob 

estudo conceituado como contrato internacional. 

Uma vez firmado o conceito de contrato internacional e demonstrada a possibilidade 

de situar-se o modelo contratual FIDIC New Red Book dentro de seu âmbito de abrangência, 

serão discutidos os aspectos daí resultantes.  

Quanto à importância que merece a existência de modelos contratuais, mormente em 

sede de contratos internacionais, afirma-se que tais modelos fornecem ao julgador conceitos 

já sedimentados em relações comerciais. 

Isso porque, relações comerciais havidas entre stakeholders em ambiente negocial 

com muitas especificidades, como é certamente o caso da construção civil, mormente em 

obras de grande vulto, necessitam de regras claras e duradouras. Isso não somente facilita a 

existência de transações comerciais, mas as torna mais baratas, afastando parcela dos custos 

de transação envolvidos no processo. 

Ou seja, firmar contrato de construção de valor significativo com a certeza ou, ao 

menos, com a legítima expectativa, de que eventual litigio será julgado com base em 

precedentes fundamentados na verdadeira essência do modelo contratual mérito da ação 

judicial ou procedimento arbitral, acarretará controle pelas partes contratantes 

significativamente maior quanto às consequências e riscos envolvidos no negócio. 

Seguindo no tema, conforme se afirmará adiante, a solução de eventuais 

controvérsias por árbitros especializados no tema, e não por juízes com atuação mais 

abrangente, certamente se mostra saudável para o maior e o melhor desenvolvimento dos 

modelos contratuais de construção. 

Entretanto, não obstante a afirmação acima, deve ser considerada a hipótese, diante 

de um contrato de construção internacional, da escolha de foro estrangeiro14 para a solução 

                                                 
14 A indicação de foro estrangeiro deve ser considerada diante de partes que se recusam a litigar sob 
determinada jurisdição, por não a conhecerem ou por nela não confiarem. A definição de Londres como foro 
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de disputas oriundas do contrato. A hipótese ora aventada deverá ser considerada em 

contratos com valores que não compensem a submissão de uma lide ao tribunal arbitral da 

Câmara de Comércio Internacional, na linha do que determinam os modelos contratuais 

FIDIC. 

Paralelamente, a possível solução de disputas com base na lex mercatoria, ou mesmo 

na lex constructionis, é extremamente saudável para a correta solução dos litígios 

envolvendo contratos de construção internacionais, uma vez que acarretará decisões mais 

técnicas, mais adequadas, e, por fim, mais próximas à realidade prevista e esperada pelas 

partes contratantes.  

Esse cenário é essencial para o bom desenvolvimento do comércio, principalmente 

quando presentes valores significativos, prazos longos e partes tecnicamente preparadas para 

atuar em ambiente de liberdade negocial.  

Ingressando no verdadeiro objeto do presente capítulo, será abordado o conceito de 

contrato internacional, com menção às suas cláusulas típicas, visando concluir pela natureza 

internacional ou doméstica do modelo contratual sob estudo. 

Nesse sentido, afirma Marcelo Mansur Haddad, doutor em Direito Internacional pela 

Universidade de São Paulo, que, 

Para se analisar certos aspectos jurídicos dos contratos internacionais, dentro os 
quais o direito a eles aplicável, deve-se, em primeiro lugar, fazer a distinção entre 
um contrato internacional e um contrato estritamente nacional, pois é inconcebível 
a discussão sobre lei aplicável a um contrato interno. 15 
 

Passando finalmente aos contratos internacionais, não se pode prescindir de trecho 

de Luiz Olavo Batista, em sua clássica obra “Dos Contratos Internacionais: Uma Visão 

Teórica e Prática”, no qual afirma que “Estabelecido que contemplaremos os contratos 

internacionais privados, especialmente os de natureza comercial, a primeira dúvida que nos 

acode à mente é saber: se existem, o que os caracteriza?”.16 

                                                 
do contrato é reiteradamente realizada em contratos de construção internacionais, devido à experiência de seus 
magistrados, hipótese esta que poderá ser considerada diante de um contrato com valor relativamente baixo, 
assim como de um impasse entre as partes no momento da escolha do foro do contrato.  
15 HADDAD, Marcelo Mansur. Direito do Comércio Internacional: aspectos fundamentais. Antonio Carlos 
Rodrigues do Amaral (coord.), São Paulo: Aduaneiras, 2004. p. 217. 
16 BATISTA, Luiz Olavo. Dos Contratos Internacionais: uma visão teórica e prática. São Paulo: Saraiva, 
1994. p. 9. 
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 Afirma ainda, acerca da caracterização ora pretendida, ter não somente a maioria 

dos autores abandonado a ideia de definir o contrato internacional, como mesmo as 

convenções dedicadas à matéria, enfocado o problema sob a ótica da indicação de critérios 

práticos que permitam segregá-los dos contratos não internacionais.17  

E o faz, com o objetivo de esclarecer que qualquer critério a ser adotado pelo 

intérprete será apenas e tão somente indicativo, ao que afirma: 

Assim, é preciso pelo menos procurar identificar os traços básicos que fazem com 
que um contrato seja considerado internacional, mas tendo-se presente que há 
casos especiais que fogem às regras deduzidas. Ambas, regras e exceções, servirão 
como orientação geral e balizamento na qualificação dos contratos que possam 
envolver mais de uma ordem jurídica.18 

Já acerca da dificuldade de se estabelecer critérios objetivos e estanques para aludida 

conceituação, José Cretella Neto pondera: 

Já quanto ao contrato internacional, pode-se afirmar que existem quase tantas 
definições quanto autores originais, que as elaboraram a partir de suas respectivas 
experiências acadêmicas e/ou práticas advocatícias individuais, tanto em função  
consultiva quanto processual, da análise da jurisprudência e, ainda, dos textos das 
convenções internacionais aprovadas que definem esse complexo instituto. 
Com efeito, a doutrina internacionalista não se tem omitido na análise e na busca 
por uma conceituação aceitável de contrato internacional. 
Autores brasileiros e estrangeiros têm, efetivamente, envidado esforços visando à 
conceituação do contrato internacional em virtude de sua inegável importância 
para o comércio exterior, considerando que o traço que o diferencia de um contrato 
de Direito interno é um elemento de estraneidade (como os denominados 
elementos de conexão), que pode ligá-lo de forma efetiva a mais de um sistema 
jurídico.19   

Por fim, ainda José Cretella Neto, buscando tratar da conceituação dos contratos 

internacionais, o faz utilizando-se das palavras de Luiz Olavo Batista, ao afirmar que,  

Para melhor enfrentar a problemática da caracterização de um contrato como 
internacional, LUIZ OLAVO BATISTA, inteiramente calcado na melhor doutrina 
francesa, e sintetizando o tratamento jurídico bretão da problemática, oferece 
quatro critérios: o empírico, o doutrinário, o convencional e o eclético.20 

Passando-se à análise dos critérios apontados, o primeiro – empírico -, como sua 

própria denominação denota, caracteriza-se pelo exame pormenorizado caso a caso de 

                                                 
17 BATISTA, op. cit., p. 10. 
18 Ibid. 
19 CRETELLA NETO, José. Contratos Internacionais: cláusulas típicas. Campinas: Millennium Editora, 
2011. p. 7-8. 
20 CRETELLA NETO, op. cit., p. 22. 
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situações apresentadas ao intérprete, para que este possa aferir ou mesmo deduzir a natureza 

internacional do contrato. 

Luiz Olavo Batista, ao mencionar o critério empírico, alude a soluções ditas 

empíricas da jurisprudência francesa, nas quais os intérpretes decidiram tratar de contratos 

internacionais, sem recorrer, aparentemente, a nenhum critério objetivo, mas a aspectos que 

se evidenciavam da própria condição fática revelada pelo contrato: 

Encontramos soluções caso a caso, aqui chamadas de empíricas, na jurisprudência 
de vários países. O célebre ‘arrêt Chaplin’, da Cassação francesa, é um bom 
exemplo. Outro, o ‘arrêt Messageries Maritimes’. Nesses dois casos (como em 
vários outros) os juízes decidiram que os contratos eram internacionais, 
aparentemente sem recorrer a nenhum critério, e a partir de algo que se 
evidenciava da própria situação refletida pelo contrato. 21 

Ainda o autor, visando contextualizar o critério empírico ora discutido, faz menção 

a duas leis da Grã-Bretanha – Unfair Contract Terms Act, de 1977, e o Arbitration Act, de 

1975 – as quais impõem o exame caso a caso, para que se possa definir se o contrato sob 

análise será submetido ao direito interno ou ao internacional.22 

Nesse sentido, demonstra-se que o critério empírico se baseia verdadeiramente no 

empirismo do intérprete; e, a forma que o ora citado autor utiliza para conceituá-lo é a 

menção a exemplos de ordem prática, triviais sob a ótica do Direito Internacional Privado, 

mas de sensível relevância para fins didáticos. 

No primeiro dos exemplos, Luiz Olavo Batista menciona a venda de automóvel de 

fabricação brasileira, pago em moeda corrente nacional, também no Brasil localizando-se o 

objeto do negócio jurídico e sendo o local de celebração do contrato. Tal situação, nas 

palavras do autor, “é inequivocamente de direito interno”23. 

Continua, ao que trabalha o exemplo acima descrito para afirmar ser, agora, o 

vendedor um alemão domiciliado no Brasil, sem que se alterem as demais circunstâncias 

contratuais. Conclui que, nessa situação, “a operação ainda seria enquadrada, desde logo e 

                                                 
21 BATISTA, Luiz Olavo. Dos Contratos Internacionais: uma visão teórica e prática. São Paulo: Saraiva, 
1994. p. 12. 
22 BATISTA, op. cit., p.12. 
23 BATISTA, op. cit., p. 11. 
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sem dificuldades, em nosso sistema jurídico, apesar da diferença de nacionalidade entre as 

partes”24. 

Prossegue, agregando maior riqueza de detalhes ao exemplo, ao que afirma: 

Imagine-se, agora, que o carro foi exportado da Alemanha para o Brasil e pago em 
marcos, embora o brasileiro e o alemão estivessem sempre no Brasil. Aqui os 
elementos internacionais da operação têm maior peso. Já podemos vislumbrar uma 
hipótese de conflito: havendo vício oculto, qual a lei a determinar o prazo de 
prescrição para a eventual reclamação? E a indenização que daí decorre será regida 
por que norma?25 

Por fim, mas sem se afastar da premissa estabelecida, insere a possibilidade de a 

exportação do automóvel ter sido financiada por banco norte-americano, cujo contrato de 

venda tenha sido celebrado em Nova York, com pagamento realizado em francos suíços, do 

Brasil para uma filial nas Ilhas Cayman.26  

Nesse caso, conclui que o contrato somente poderia ser considerado como 

internacional, ao que, na sequência, traz novo cenário, reavivando a dúvida quanto à 

pertinência do critério de classificação ora discutido: 
Os fatos ancoram-se em tantos direitos diferentes que o contrato só pode ser 
classificado como internacional. 
Se na compra e venda o carro vier da Alemanha e o pagamento sair daqui, mas as 
partes forem brasileiras, embora operando comercialmente, uma no Brasil, outra 
em Londres, o contrato ainda assim seria internacional?27 

Portanto, o acima exposto acerca do critério empírico apontado por Luiz Olavo 

Batista parece deixar clara não somente a forma pela qual opera aludido critério, assim como 

o fato de não dar este uma resposta segura à pergunta que visa a responder, qual seja, a de 

caracterizar-se eventual contrato como contrato internacional ou não, para o fim precípuo de 

determinar-se a qual Direito estará submetido. 

Já quanto ao critério doutrinário, subdivide-se este em dois aspectos, o econômico e 

o jurídico. Provém o econômico da jurisprudência francesa, mais especificamente decorrente 

dos argumentos trazidos pelo Procurador Matter, em 1927, à Corte de Cassação Francesa, 

referente ao caso Pellissier du Besset, julgado em 17.05.1927. 

                                                 
24 BATISTA, op. cit., p. 11. 
25 BATISTA, op. cit., p.11. 
26 Ibid., p. 11-12. 
27 Ibid., p. 12. 
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Versou o caso acerca de contrato de locação de imóvel localizado em Argel, na 

Argélia sob o domínio francês à época, firmado entre um inglês e um francês – Pellisier du 

Besset – com o pagamento do aluguel devendo ser realizado em libras esterlinas, na cidade 

de Londres ou em Argel, à escolha do locador. 

Enquanto a defesa alegou tratar-se de contrato internacional, uma vez celebrado entre 

partes de distintas nacionalidades, Matter respondeu impugnando o critério jurisprudencial 

até então adotado, afirmando não ter o contrato produzido a entrada de mercadorias ou 

mesmo de moeda na França, razão pela qual não poderia ser classificado como internacional. 

Aludido critério deve ser lido sob o aspecto econômico, fórmula esta que acabou 

predominando não somente no caso específico, mas em diversos outros, por muitos anos. 

Não obstante, por ser considerado pouco flexível e severo ao extremo para conter a 

realidade, a jurisprudência acabou por alargá-lo, pouco tempo após o julgamento do caso 

Pellisier du Besset: 

... o caráter internacional de uma operação não depende necessariamente do 
domicílio das partes e do lugar estipulado para sua execução, mas de todos os 
elementos que entram em linha de conta para imprimir aos movimentos de fundos 
que ela comporta um caráter que ultrapassa o quadro da economia interna.28 

Já no que se refere ao aspecto jurídico do critério doutrinário, pode esse ser lido como 

aquele no qual se procura verificar a existência de pontos de ligação do contrato com mais 

de um sistema jurídico. 

Novamente utilizando-se da jurisprudência francesa, afirma-se que o aspecto jurídico 

encontrou plena expressão no caso Hecht, julgado em 19.06.1970: 

Nesse caso, a empresa holandesa Buismans havia autorizado, com exclusividade, 
que a empresa francesa Hecht promovesse, em seu próprio nome e conta, no 
território da França continental e da Córsega, o produto solúvel Aroma, destinado 
a melhorar o sabor do café.29 

Ao julgar o caso, o Tribunal acabou por entrar no mérito acerca da internacionalidade 

do contrato em questão, com menção expressa aos pontos de contato do negócio jurídico 

com mais de um sistema jurídico: 

                                                 
28 BATISTA, Luiz Olavo. Dos Contratos Internacionais: uma visão teórica e prática. São Paulo: Saraiva, 
1994. p. 17. 
29 CRETELLA NETO, op. cit., p. 27. 
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O contrato em litígio, concluído na Holanda entre uma empresa comercial de 
Direito holandês e uma de Direito francês é um contrato internacional, ou seja, 
ligado a normas jurídicas que emanam de diferentes Estados. Tem esse caráter, às 
vezes, devido ao local de conclusão, a Holanda, a nacionalidade diferente das 
partes e seu objeto, que dava poderes à Hecht, de nacionalidade francesa, de 
praticar atos jurídicos na França em nome de uma empresa, sediada na Holanda, 
para aumentar suas exportações para a França. 30 

Portanto, o que se depreende do julgamento do caso paradigmático é o fato de 

utilizar-se o aspecto jurídico - do critério doutrinário -, de verdadeiros elementos de 

estraneidade para caracterizar o contrato como internacional, dos quais se encontravam 

presentes no caso Hecht o do local da conclusão, do objeto do contrato, assim como da 

nacionalidade das partes. 

Com isso, parece adequada a afirmação de Luiz Olavo Batista31 no sentido da 

deficiência dos critérios doutrinários apontados – econômico e jurídico – por parecer extrair 

a solução de uma fórmula que muito se aproxima do critério empírico anteriormente aludido. 

Diante da insuficiência dos critérios empírico e doutrinário, buscou-se, mediante o 

uso de tratados ou normas internas, estabelecer-se premissas para viabilizar a conceituação 

de um contrato como internacional. 

Nessa esteira, surge o critério convencional, pelo qual busca-se definir os critérios 

para aferir a internacionalidade de um contrato em convenções internacionais ou mesmo em 

normas internas. 

A título de exemplo, pode-se citar a “Lei Uniforme sobre a formação dos contratos 

de venda internacional de objetos móveis corpóreos”32, de 01.07.1964, assim como a 

convenção sobre a “Lei Uniforme sobre a venda de objetos móveis corpóreos”. 

                                                 
30 Id., p. 27. 
31 Afirma o autor, nesse sentido, que “Como se viu, o caráter doutrinário da solução buscada é apenas aparente, 
pois resulta numa fórmula que também é tópica ou empírica.”, in BATISTA, Luiz Olavo. Dos Contratos 
Internacionais: uma visão teórica e prática. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 17. 
32 “Esta lei será aplicável à formação de contratos de venda de mercadorias concluídos entre partes cujos 
estabelecimentos se situam em territórios de diferentes Estados, em cada um dos seguintes casos: 

a) Se a oferta ou a resposta estiver relacionada a mercadorias que estão sendo transportadas ou que serão 
transportadas do território de um Estado para o território de outro; 

b) Se os atos que constituem a oferta e a aceitação forem praticados nos territórios de diferentes Estados; 
c) Se a entrega das mercadorias tiver de ser feita no território de um Estado diferente daquele no qual 

foram praticados os atos que constituem a oferta e a aceitação 
Se uma das partes não tem estabelecimento, sua residência habitual será levada em consideração. 
A aplicação da presente lei não depende da nacionalidade das partes” (Artigo 1).  
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Mencionam-se, ainda,33 a “Convenção das Nações Unidas sobre os Contratos de 

Compra e Venda Internacional de Mercadorias”34; a “Convenção da ONU sobre Prescrição 

na Venda Internacional de Mercadorias”35 (UNCITRAL), de 1974; a “Convenção 

Interamericana sobre Direito Aplicável aos Contratos Internacionais”36, aprovada pela 

quinta Conferência Especializada Interamericana sobre Direito Internacional Privado 

(CIDIP V); a “Convenção de Berna sobre o Transporte de Mercadorias por Estrada de 

Ferro”37; a “Convenção das Nações Unidas sobre o Transporte por Mar”38 – Regras de 

                                                 
33 CRETELLA NETO, op. cit., p. 29 et seq.  
34 UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW. Convenção das Nações 
Unidas sobre os Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias. Nova York, 2010.  “1. A 
presente Convenção aplica-se aos contratos de compra e venda de mercadorias celebrados entre partes que 
tenham o seu estabelecimento em Estados diferentes: (a) quando estes Estados sejam Estados contratantes; ou 
(b) quando as regras de direito internacional privado conduzam à aplicação da lei de um Estado contratante. 2. 
Não é levado em conta o fato as partes terem o seu estabelecimento em Estados diferentes quando este fato 
não ressalte nem do contrato nem de transações anteriores entre as partes, nem das informações dadas por elas 
em qualquer momento anterior à conclusão do contrato ou na Altura da conclusão. 3. Não são levadas em 
consideração para a aplicação da presente Convenção nem a nacionalidade das partes nem o caráter civil ou 
comercial das partes ou do contrato” (Artigo 1). 
35 UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW. Convenção da ONU sobre 
Prescrição na Venda Internacional de Mercadorias. Nova York, 1974. “Para os propósitos desta 
Convenção, um contrato de venda de mercadorias deverá ser considerado internacional se, na época de sua 
conclusão, o comprador e o vendedor tiverem a sede de suas empresas em diferentes Estados” (Artigo 2.a).  
36 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Convenção Interamericana sobre Direito Aplicável 
aos Contratos Internacionais. Cidade do México, 1994. “(...) Entende-se que um contrato é internacional 
quando as partes no mesmo tiverem sua residência habitual ou estabelecimento sediado em diferentes Estados 
Partes ou quando o contrato tiver vinculação objetiva com mais de um Estado Parte”. (Artigo 1, 2ª sentença). 
37 UNIÃO EUROPEIA. Convenção de Berna sobre o Transporte de Mercadorias por Estrada de Ferro. 
Berna, 2006. 
38 UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW.  Convenção das Nações 
Unidas sobre o Transporte por Mar. Hamburgo, 1978.  “Os dispositivos desta Convenção aplicam-se a todos 
os contratos de transporte marítimo entre dois Estados diferentes, desde que: 

(a) O porto de carregamento, conforme estipulado no contrato de transporte marítimo, estiver localizado 
em um Estado contratante; ou 

(b) O porto de descarregamento, conforme estipulado no contrato de transporte marítimo, estiver 
localizado em um Estado contratante; ou 

(c) Um dos portos opcionais de descarregamento, conforme estipulado no contrato de transporte 
marítimo, for o verdadeiro porto de descarregamento, e esse porto estiver localizado em um Estado 
contratante; ou 

(d) O conhecimento de embarque ou outro documento que prove que o contrato de transporte marítimo 
foi emitido em um Estado contratante; ou 

(e) O conhecimento de embarque ou outro documento que prove que o contrato de transporte marítimo 
estipule que as normas dessa Convenção ou a legislação de qualquer Estado que lhes dê efeito devem 
regular o contrato”. (Artigo 1, §2º). 
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Hamburgo -; a “Convenção sobre Representação em Matéria de Venda Internacional de 

Mercadorias”39; a “Convenção sobre as Cláusulas de Eleição de Foro”40.  

Uma vez delineado o critério convencional, importante apenas delimitar sua 

abrangência, uma vez que, não obstante possa servir de seta indicativa ao intérprete, da 

natureza do contrato, terá validade restrita, no mais das vezes, tão somente ao campo de 

aplicação da convenção41. 

Finalmente, possui o critério eclético ou realista a função de buscar preencher 

incoerência ou mesmo lacunas verificadas nos critérios anteriormente abordados. 

Por este critério, afere-se a internacionalidade de um contrato por elementos menos 

rígidos e decorrentes mesmo da realidade que o embasa, ou seja, “é a importância do 

elemento de estraneidade que determina o caráter internacional do contrato, no fim das 

contas”42. 

Mencionado critério tem a força de aproximar-se da realidade do caso concreto, não 

possuindo clara distinção perante os demais apontados, mas figurando verdadeiramente 

como adaptação ou aperfeiçoamento daqueles, o que pode ser deduzido, de certa forma, da 

definição dos contratos internacionais do comércio de Irineu Strenger: 

(...) todas as manifestações bi ou plurilaterais da vontade livre das partes, 
objetivando relações patrimoniais ou de serviços, cujos elementos sejam 
vinculantes de dois ou mais sistemas jurídicos extraterritoriais, pela força do 
domicílio, nacionalidade, sede principal dos negócios, lugar do contrato, lugar da 
execução, ou qualquer circunstância que exprima um liame indicativo de Direito 
aplicável.43 

                                                 
39 UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW. Convenção sobre 
Representação em Matéria de Venda Internacional de Mercadorias. Nova York, 1971. “A presente 
Convenção aplica-se somente se o representado e o terceiro possuírem estabelecimentos em Estados diferentes 
e se o intermediário tiver sede em um Estado contratante”. (Artigo 2.1.a) 
40 “Um caso será internacional exceto se as partes forem domiciliadas no mesmo Estado Contratante e a relação 
entre as partes e todos os demais elementos relevantes ao litígio, independentemente da localização do tribunal 
escolhido, estiverem vinculados apenas com aquele Estado”. (Artigo 1.2). 
41 CRETELLA NETO, op. cit., p. 29. 
42 BATISTA, Luiz Olavo. Dos Contratos Internacionais: uma visão teórica e prática. São Paulo: Saraiva, 
1994. p. 21. 
43 STRENGER, Irineu. Contratos Internacionais do Comércio. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1992. p. 65.  
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Portanto, afirma-se que tal critério passou a ser adotado não somente no Brasil, como 

no exterior, diante das insuficiências do critério doutrinário, assim como da estreiteza das 

fórmulas convencionais44. 

Dessa forma, tem-se que o critério adotado em nosso sistema jurídico para fins de 

definição do caráter do contrato – internacional ou sujeito ao direito interno sem que se deva 

recorrer aos elementos de conexão – parece ser o eclético ou realista. 

Essa noção é reforçada por Luiz Olavo Batista, em comentários ao Decreto-Lei 857, 

de 11 de setembro de 1969, que consolida e altera a legislação sobre moeda de pagamento 

de obrigações exequíveis no Brasil. 

Aludido Decreto-Lei, após definir, em seu artigo primeiro45, a nulidade de pleno 

direito de contratos, títulos e quaisquer documentos, bem como das obrigações que, 

exequíveis no Brasil, estipulem pagamento em moeda estrangeira, traz exceção à 

mencionada regra em seu artigo segundo. 

Afirma o artigo segundo46 do Decreto-Lei não se aplicarem as disposições do artigo 

primeiro (i) aos contratos e títulos referentes à importação ou exportação de mercadorias, 

(ii) aos contratos de financiamento ou de prestação de garantias relativos às operações de 

exportação de bens e serviços vendidos a crédito para o exterior, (iii) aos contratos de compra 

e venda de câmbio em geral, (iv) aos empréstimos e quaisquer outras obrigações cujo credor 

ou devedor seja pessoa residente e domiciliada no exterior, excetuados os contratos de 

locação de imóveis situados no território nacional, assim como (v) aos contratos que tenham 

por objeto a cessão, transferência, delegação, assunção ou modificação das obrigações 

                                                 
44 BATISTA, op. cit., p. 21. 
45 “Art 1º São nulos de pleno direito os contratos, títulos e quaisquer documentos, bem como as obrigações que 
exeqüíveis no Brasil, estipulem pagamento em ouro, em moeda estrangeira, ou, por alguma forma, restrinjam 
ou recusem, nos seus efeitos, o curso legal do cruzeiro.” 
46 “Art 2º Não se aplicam as disposições do artigo anterior:            
I - aos contratos e títulos referentes a importação ou exportação de mercadorias; 
II - aos contratos de financiamento ou de prestação de garantias relativos às operações de exportação de bens 
e serviços vendidos a crédito para o exterior; 
III - aos contratos de compra e venda de câmbio em geral; 
IV - aos empréstimos e quaisquer outras obrigações cujo credor ou devedor seja pessoa residente e domiciliada 
no exterior, excetuados os contratos de locação de imóveis situados no território nacional; 
V - aos contratos que tenham por objeto a cessão, transferência, delegação, assunção ou modificação das 
obrigações referidas no item anterior, ainda que ambas as partes contratantes sejam pessoas residentes ou 
domiciliadas no país. 
Parágrafo único. Os contratos de locação de bens móveis que estipulem pagamento em moeda estrangeira 
ficam sujeitos, para sua validade a registro prévio no Banco Central do Brasil.” 
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referidas no item anterior, ainda que ambas as partes contratantes sejam pessoas residentes 

ou domiciliadas no território nacional.   

Imperiosa, nesse ponto, a menção a comentário do autor acima citado, ao Decreto-

Lei: 

Os dois primeiros incisos recorrem ao critério econômico do fluxo e do refluxo 
através das fronteiras, a que nos referimos atrás, enquanto os incisos IV e V da 
norma recorrem aos critérios jurídicos do domicílio ou da residência, bem 
conhecidos, e da acessoriedade do objeto do contrato, menos utilizado. O 
ecletismo da solução é evidente e bem pode servir para determinar a 
internacionalidade dos contratos em direito brasileiro. Dessa forma, poderíamos 
dizer que internacional é o contrato que, contendo elementos que permitam 
vincula-lo a mais de um sistema jurídico, tem por objeto operação que implica o 
duplo fluxo de bens pela fronteira, ou que decorre diretamente de contrato dessa 
natureza.47 

Por fim, conclui pela efetiva adoção do critério realista no Brasil: 

Essa fórmula, realista, permite levar em conta aspectos de teoria geral do direito 
que não podem ser ignorados: primeiro, o fato de que, sendo o contrato um 
instituto jurídico, é no contrato que deve encontrar sua definição e classificação; 
segundo, que existe também em outras dimensões, refletindo uma realidade 
exterior, de interesses, situações econômico-sociais em relação às quais cumpre 
função instrumental. Ora, uma definição adequada do contrato internacional tem 
de levar em conta essas facetas do fenômeno contratual – a jurídica e a econômico-
social – que são a reprodução da realidade e esta mesma. Em suma, o contrato 
internacional, sendo uma operação econômica internacional (e, logo, meio de 
promover a circulação de riquezas entre as nações), não deixa de ser um conceito 
jurídico. Por isso, ao levar em conta todos esses aspectos, a definição proposta 
parece mais adequada.48  

 Isso posto, partindo-se da premissa de que a classificação de um contrato como 

internacional dependerá da soma de fatores que o liguem a mais de um sistema jurídico, não 

havendo, portanto, fórmula ou conceito prontos para que se possa aferir tal conclusão 

mediante simples processo autômato, o estudo das cláusulas típicas dos contratos 

internacionais poderá, certamente, facilitar o trabalho.    

Ou seja, determinadas cláusulas contratuais, muito embora não figurem como 

exclusivas dos contratos internacionais, podem ser tidas como a estes tipicamente 

pertencentes. 

José Cretella Neto, em sua clássica obra acerca das cláusulas típicas dos contratos 

internacionais, cita a sistematização desses contratos, o que passa pelo estudo e pela 

                                                 
47 BATISTA, op. cit., p. 24. 
48 BATISTA, op. cit., p. 24. 
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utilização de cláusulas típicas, às quais é dedicado grande esforço acadêmico e mesmo 

profissional, conforme leciona o autor: 

A diversidade de configurações dos contratos é imensa, segundo o estilo dos 
advogados ou dos escritórios de advocacia que assessoram as empresas. Podem 
criar modelos próprios, adaptar, para cada caso concreto, modelos e contratos 
elaborados por sociedades profissionais – tais como a Fédération Internationale 
des Ingénieurs-Conseils-FIDIC, a Grain & Feed Trade Association-GAFTA, a 
European Engineering Industries Association-ORGALIME e o Centro de 
Comércio Internacional da CNUCDI, ou adotar esses modelos como base para a 
redação de cláusulas.   

Diversas entidades acadêmicas e profissionais também se dedicam ao estudo dos 
contratos internacionais e de suas cláusulas típicas, realizando encontros 
periódicos, dos quais resultam importantes publicações. 

Entre essas entidades, destacam-se a Comission Droit ei Vie des Affaires de 
l’Université de Liège-CDVA (criada em 1957), o Groupe de Travail Contrats 
Internationaux-GTCI e a publicação periódica Revue de Droit des Affaires 
Internationales-RDAI. Em meados dos anos 1960, a CDVA foi contactada pela 
equipe da RDAI para constituir um grupo de trabalho dedicado aos contratos 
internacionais. 

Composto por juristas, advogados de empresas, advogados militantes e 
professores universitários, provenientes de países que adotam tanto o Direito 
romano-germânico quanto o Common Law, esse grupo, dirigido, entre 1975 e 
1992, por Michel Fontaine – Professor Emérito da Faculdade de Direito da 
Universidade Católica de Louvain, na Bélgica – estuda há mais de 40 anos a 
prática dos contratos internacionais e suas cláusulas mais frequentes. Seus 
trabalhos já renderam inúmeras publicações na RDAI, bem como uma obra 
coletiva publicada em 1989, coordenada por Michel Fontaine, à qual se seguiu 
uma 2ª edição, grandemente ampliada, publicada em 2003, e coordenada pelo 
novo Presidente do Grupo, Filip de Ly, Professor da Faculdade de Direito da 
Universidade Erasmus, de Roterdam, Holanda. 

De um de seus mais importantes encontros, o 55º Seminário da Comission Droit 
et Vie des Affaires, realizado em Bruxelas, entre 11 e 12 de março de 2005, 
resultou o livro Les Grandes Clauses des Contrats Internationaux, publicado em 
Paris e em Bruxelas, pelo Forum Européen de la Communication (F.E.C), em 
colaboração com a Editora Bruylant, em 2005.  

Entre as cláusulas típicas dos contratos internacionais que serão abaixo descritas, 

encontram-se as cláusulas de eleição de foro e de lei aplicável ao contrato internacional; 

cláusula de arbitragem; cláusula de moeda; cláusula de idioma; cláusula de 

confidencialidade e cláusulas referentes aos riscos – força maior e hardship. 

Deverá ainda ser mencionado, muito embora não se afigure tecnicamente como uma 

cláusula, o Preâmbulo dos contratos internacionais. 

A iniciar pelo Preâmbulo, tem-se que este, muito embora não seja essencial à 

existência do contrato – seja de direito interno ou internacional – é parte de significativa 

importância, mormente para sua interpretação. 
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Isso porque, no Preâmbulo, deverão as partes apresentar as considerações referentes 

aos motivos e às circunstâncias que as levaram a firmar o contrato, assim como definir 

termos que serão utilizados no contrato, certamente fundamentais para sua interpretação. 

Especificamente a tratar do conceito de Preâmbulo nos contratos internacionais, José 

Cretella Neto49 afirma ser o seu conteúdo extremamente diversificado, a depender da 

intenção e objetivos das partes, podendo conter, (i) a qualificação das partes; (ii) os objetivos 

do contrato; (iii) as atitudes das partes (o “espírito do contrato”); (iv) as circunstâncias que 

precederam o contrato; (v) o contexto em que se situa o contrato; (vi) as vinculações com 

outros contratos; (vii) o sumário das etapas da execução do contrato; (viii) certas declarações 

e afirmações das partes; (ix) expressões que vinculam as partes; (x) algumas definições-

chave.    

Tem-se, ainda, que o Preâmbulo deverá figurar, no mais das vezes, como texto 

separado do corpo do contrato, ou, ainda, vir na condição de cláusulas gerais em seu início, 

produzindo efeitos jurídicos, ainda que possa conter elementos jurídicos ou não jurídicos, 

como no caso de utilização de termos definidos de conteúdo técnico. 

Quanto à utilização do Preâmbulo em sede de contratos-tipo, José Cretella Neto 

afirma sua reduzida extensão ou mesmo inexistência, “tanto pelo fato de que esses contratos 

visam a uma padronização, quanto porque podem não ser objeto de negociações 

detalhadas”50. 

Não obstante as palavras do autor possam fazer pleno sentido em sede de contratos 

de adesão, ou de contratos-modelo para negócios pouco complexos, é certo que alguns dos 

elementos constantes nas “condições gerais”, serão de fundamental importância para a 

interpretação do contrato, o que se mostra de extrema relevância nas “definições e 

interpretação” – “Definitions and Interpretation” - dos contratos internacionais.  

Já no que se refere às cláusulas de eleição de foro e de lei aplicável ao contrato, muito 

embora sejam estas cláusulas comuns em contratos de direito interno, terão relevância 

significativamente maior no âmbito de contratos internacionais, o que decorre por certo de 

                                                 
49 CRETELLA NETO, op. cit., p. 87. 
50 CRETELLA NETO, op. cit., p. 86. 
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sua complexidade e maior necessidade de certeza e previsibilidade quanto à lei aplicável e 

foro no qual serão conduzidas as disputas emergentes do contrato51.  

Não obstante sejam tratadas de forma conjunta neste capítulo, a definição de uma 

não ensejará, necessariamente, a conclusão por outra; ou seja, eventual eleição pelas partes 

contratantes de determinado foro não acarretará a escolha ou a exigência da utilização da lei 

daquele mesmo foro para solucionar a matéria levada a julgamento. 

Nesse sentido, afirma expressamente Marcelo de Nardi, em artigo acerca da eleição 

de foro em contratos internacionais: 

A escolha do foro para dirimir as questões emergentes de contrato internacional 
diz com antecipar o problema de fixar o órgão jurisdicional mediador das partes 
em eventual disputa, e não com as normas de Direito disciplinadoras do conteúdo 
material da relação jurídica. O tema, pois, é de competência, matéria de Direito 
Processual, mais especificamente de Direito Processual Internacional. Discute-se 
nesse campo sobre os modos de fixação da competência internacional dos juízes, 
sem observar qual lei seja aplicável, ainda que por escolha das partes envolvidas.52     

Ainda acerca da efetiva segregação dos temas – foro de eleição e lei aplicável -, José 

Inácio Gonzaga Franceschini afirma: 

Pode-se afirmar, em resumo, que no sistema jurídico brasileiro a determinação da 
competência judiciária nos contratos internacionais não tem qualquer influência 
na verificação da competência legislativa e vice-versa, não havendo confundir 
jurisdição competente com lei aplicável. Assim sendo, e como consequência dessa 
conclusão, temos que, não admitindo o Direito brasileiro que uma cláusula de foro 
de eleição implique automática ou indiciária aplicabilidade da lex fori para reger 
um determinado contrato, os tribunais estrangeiros não devem inferir que pela 
eleição dos tribunais brasileiros (ou de arbitragem no Brasil) para dirimir questões 
oriundas de um acordo tiveram as partes a intenção de eleger a lei brasileira como 
lei aplicável à avença. 53  

Dessa forma, tem-se que a escolha do foro aplicável ao contrato é verdadeiro negócio 

jurídico distinto daquele no qual se encontra inserida, resultando na manifestação das partes 

acerca de perante qual órgão jurisdicional pretendem ver eventual questão levada a 

julgamento, sem importar, a priori, qual norma jurídica será aplicada pelo órgão julgador. 

                                                 
51 STOKES, McNeill. International Construction Contracts. New York: McGraw-Hill Oublications 
Company, 1978, p. 15. 
52 DE NARDI, Marcelo. Eleição de Foro em Contratos Internacionais: Uma Visão Brasileira. In: RODAS, João 
Grandino Rodas (coord). Contratos Internacionais. 3ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2002. p. 127.  
53 FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga. A lei e o foro de eleição em tema de contratos internacionais. In: 
RODAS, João Grandino (Coord.). Contratos internacionais. 3ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 
2002.  p. 68.     
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Importante, nesse ponto, menção específica à lição de Serpa Lopes, ao afirmar a 

independência das competências legislativa e jurisdicional: 

Observe-se, porém, que (...) em princípio, a competência judiciária de um tribunal 
e a competência legislativa são independentes. Resultam daí, os seguintes 
corolários: 1º) a competência da lei de um país não implica a dos tribunais dêsse 
mesmo país; 2º) inversamente, a competência dos tribunais de um país não 
envolve a aplicação, no fundo, da lei dêsse mesmo país. A independência, em 
princípio, dessas duas competências é ponto fundamental do Direito internacional 
privado, e a confusão entre os dois problemas deve ser evitada.54    

Portanto, ainda que sejam tratadas de forma contíguas, as cláusulas de eleição de foro 

e de escolha da lei aplicável admitem perfeita distinção, não implicando a escolha daquele, 

necessariamente, na incidência de determinada lei aplicável à relação jurídica de direito 

material subjacente, podendo-se concluir pela “completa independência entre as avenças de 

eleição de foro e a escolha do Direito aplicável a contrato internacional, no âmbito do 

ordenamento jurídico brasileiro”55.   

No que pertine, em primeiro lugar e especificamente, à eleição de foro pelas partes, 

aludida cláusula reveste-se de significativa importância nos contratos internacionais, uma 

vez que certamente sua escolha terá decorrido de elemento de conexão vislumbrado pelos 

contratantes, ou, ainda, de critérios negociais ou jurídicos que tragam às partes envolvidas 

conforto e segurança. 

Nesse sentido, a vontade expressada pelas partes em cláusula de eleição de foro deve 

ser respeitada quando presente a competência concorrente, devendo ser afastada tão somente 

em casos de competência absoluta, uma vez que a decisão proferida em afronta às 

disposições de ordem pública contidas no artigo 23 do CPC/201556 não será passível de 

homologação pelo Poder Judiciário brasileiro, impedindo sua consequente internalização. 

                                                 
54 SERPA LOPES, Miguel Maria de. Comentários à Lei de Introdução ao Código Civil. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Freitas Bastos, 1959. Vol. III. p. 73.  
55 DE NARDI, Marcelo. Eleição de Foro em Contratos Internacionais: Uma Visão Brasileira. In: RODAS, João 
Grandino Rodas (coord). Contratos Internacionais. 3ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2002. p. 130. 
56 BRASIL. Código do Processo Civil de 2015. “Art. 23.  Compete à autoridade judiciária brasileira, com 
exclusão de qualquer outra: 
I - conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil; 
II - em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à 
partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha 
domicílio fora do território nacional; 
III - em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no 
Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional.” 
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Tal afirmação afigura-se mais concreta e palpável diante do artigo 25 do novo Código 

de Processo Civil, o qual traz consigo a possibilidade de afastar a jurisdição brasileira para 

processamento e julgamento de ação quando presente cláusula de eleição de foro estrangeiro, 

em sede de contrato internacional. 

Essa novidade constante na nova codificação processual parece acatar plenamente o 

princípio da autonomia da vontade no Direito Internacional, ao menos quanto à eleição do 

foro pelos contratantes, ainda que exclua de seu campo de incidência as situações acima 

mencionadas, referentes às hipóteses de competência exclusiva constantes no artigo 23. 

A par da importante modificação legislativa, dúvida pode remanescer, e mesmo 

prejudicar, a clara evolução observada no campo da autonomia da vontade, uma vez que o 

parágrafo segundo do ora mencionado artigo 25 afirma a aplicação, à hipótese do caput, do 

artigo 63, parágrafos 1º a 4º, do CPC/2015, in verbis, 

Art. 63.  As partes podem modificar a competência em razão do valor e do 
território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 

§ 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e 
aludir expressamente a determinado negócio jurídico. 

§ 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. 

§ 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada 
ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro 
de domicílio do réu. 

§ 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na 
contestação, sob pena de preclusão. 

Ou seja, ainda que, uma vez citado o réu, não venha este a alegar a abusividade da 

cláusula de eleição de foro, com o que se daria a preclusão consumativa, poderá o juiz, de 

ofício, antes da citação, reputar ineficaz aludida cláusula. 

Na hipótese acima aventada, caberá ao magistrado que assim procedeu, de acordo 

com o parágrafo terceiro do artigo 63, determinar a remessa dos autos ao Juízo do foro de 

domicilio do réu, o que não se afigura coerente no âmbito de um contrato internacional. 

Portanto, a dúvida que permanece é acerca da possibilidade de um juiz brasileiro 

estar afetivamente adstrito à cláusula de eleição de foro, diante do conteúdo do artigo 25, do 

CPC/2015, ou ver-se tentado a utilizar a disposição do artigo 63, parágrafos terceiro e quarto, 

para declarar sua abusividade. 
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Entretanto, não obstante o quanto acima trazido, ainda que a autonomia da vontade 

possa ter tido sua relevância majorada de forma significativa, os conflitos que venham a 

envolver aspectos constantes no artigo 23 do Código de Processo Civil de 2015 deverão, 

necessariamente, ser submetidos à jurisdição nacional. 

Da mesma forma, em paralelo ao filtro estabelecido pela legislação processual57, no 

que se refere às ações relativas a imóveis situados no Brasil, assim como em matéria de 

sucessão hereditária, mormente para proceder à confirmação do testamento particular e ao 

inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de 

nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional e, por fim, em 

divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, para proceder à partilha de 

bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha 

domicílio fora do território nacional, casos estes de competência absoluta, “(...) o bloqueio 

em prol da soberania nacional, da ordem pública e dos bons costumes (Regimento Interno 

do Supremo Tribunal Federal - RISTF, art. 216), tradicional mecanismo do Direito 

Internacional Privado, constitui meio de recusar efeitos a decisão tomada no foro estrangeiro 

eleito pelas partes.”58 

Com isso, diante do exposto acerca não somente da efetiva possibilidade de cláusula 

de eleição de foro em contratos internacionais, já afirmada em momento pretérito ao novo 

Código de Processo Civil, mas principalmente após sua vigência, parece mais clara e mesmo 

coerente a afirmação da completa compatibilidade do instituto da eleição de foro em 

contratos internacionais com o ordenamento jurídico brasileiro, sujeita, entretanto, às regras 

de ordem pública contidas no agora artigo 23 do CPC/2015, e às restrições impostas pelos 

princípios da soberania nacional, ordem pública e bons costumes.59  

Acerca do tema, não obstante a ainda escassa produção acadêmica e jurisprudencial, 

merece destaque trecho de voto proferido pelo Ministro Antonio Carlos Ferreira, do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ), aos 14 de junho de 2016. 

Em seu voto, a par do fato de encontrar-se julgando sob a ótica dos artigos 88 a 90 

do revogado Código de Processo Civil, o Ministro relator aborda a inovação legislativa 

                                                 
57 BRASIL. Código do Processo Civil de 2015. Art. 23.  
58 DE NARDI, Marcelo. Eleição de Foro em Contratos Internacionais: Uma Visão Brasileira. In: RODAS, João 
Grandino Rodas (coord). Contratos Internacionais. 3ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2002. p. 148. 
59 DE NARDI, op. cit., p. 150. 
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trazida pelo artigo 25 do CPC/2015, afirmando sua plena aplicação em prol da autonomia 

da vontade, e mesmo da boa-fé objetiva: 

Com efeito, ao impor o cumprimento da cláusula de eleição de foro, prorrogável 
se não invocada pelo réu na contestação (art. 25, caput, parte final, do CPC/2015), 
o atual código prestigia a autonomia privada e, especificamente, o princípio da 
boa-fé objetiva. Ressalvou de modo salutar as hipóteses em que o próprio diploma 
processual estabelecer a competência internacional exclusiva (v.g. art. 25, § 1º, c/c 
art. 63, §§ 3º e 4º, do CPC/2015).60    

A afirmação acima, contudo, merecerá aguardar maior amadurecimento da doutrina, 

e, principalmente, da jurisprudência, uma vez que, ao menos à primeira vista, afastaria a 

lógica da competência concorrente, não se amoldando perfeitamente ao quanto discutido 

acerca do instituto anteriormente à vigência do Código de Processo Civil de 2015: 

Diante do Direito Processual Internacional brasileiro a adoção de foro neutro pode 
ser admitida, desde que, porém, não ultrapasse os limites acima descritos, ou seja, 
da ordem pública, da competência geral admitida pelo ordenamento jurídico 
nacional e dos princípios que regem as obrigações em matéria contratual. Não 
poderá ser acolhida, assim, a eleição de foro sem qualquer conexão de caráter 
objetivo ou subjetivo admitido pelo Direito Processual Internacional brasileiro, 
tão-somente em decorrência da experiência ou tradição de um determinado foro 
em certas matérias (e.g., do foro inglês para as questões relativas a Direito 
Marítimo, empréstimos em eurodólares ou ao comércio internacional de grãos 
etc.).61    

Por fim, a questão que se coloca é se a inovação legislativa irá efetivamente ilidir, ou 

ao menos mitigar, a problemática referente à competência concorrente, cujo afastamento 

poderia ser buscado pelas partes, sem se socorrer ao artigo 25 do CPC/2015, apenas mediante 

a incidência de cláusula penal, com efeitos somente obrigacionais.  

Não obstante o quanto imediatamente acima afirmado, conclui-se que, caso a 

aplicação do aludido artigo dê-se de forma efetiva, o afastamento da competência 

concorrente será decorrente da lei.  

Partindo para a cláusula de lei aplicável, afigura-se esta como típica dos contratos 

internacionais, parecendo possível ser vislumbrada em contrato de cunho eminentemente 

nacional apenas ao tratar-se da solução de conflitos via arbitragem, quando possível, 

                                                 
60 BRASIL. REsp 1090720/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado 
em 14/06/2016, DJe 23/08/2016. 
61 FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga. A lei e o foro de eleição em tema de contratos internacionais. In: 
RODAS, João Grandino (Coord.). Contratos internacionais. 3ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 
2002.  p. 102.   
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inclusive, a escolha da lex mercatoria, equidade, e mesmo de legislação estrangeira, para a 

solução da questão levada aos árbitros. 

Entretanto, ao tratar-se da cláusula de lei aplicável na condição de cláusula típica dos 

contratos internacionais, deve-se vislumbrá-la como inserida em um contexto de escolha, 

em paralelo, de foro de eleição, ou seja, de submissão de eventual conflito ao Judiciário e 

não a uma câmara arbitral. 

Nesse sentido, sendo a vinculação do contrato a mais de um sistema jurídico o traço 

distintivo dos contratos internacionais, parece reforçada a afirmação acima quanto à 

importância da cláusula sob estudo62. 

Sua análise passa, necessariamente, pela discussão acerca da possibilidade ou não de 

utilizar a autonomia da vontade no que se refere à escolha da lei aplicável. 

Tal aspecto afigura-se de extrema relevância, tendo em vista não somente a evolução 

verificada no campo das convenções internacionais63, mas também o nítido amadurecimento 

da legislação processual brasileira no que se refere à expressa autorização às partes para a 

escolha do foro do contrato, mediante a inserção do artigo 25 no Código de Processo Civil 

de 2015. 

Quanto ao tema, parece haver considerável concordância por parte da doutrina no 

sentido de não ser permitido às partes contratantes a indicação de lei aplicável ao contrato 

sem atentar aos elementos de conexão trazidos nas Normas de Introdução ao Direito 

Brasileiro: 

Embora no Brasil haja pouca jurisprudência sobre a questão da autonomia da 
vontade – aliás, no nosso entender, vedada pela leitura do art. 9º da Lei de 
Introdução ao Código Civil – o mesmo não se pode dizer a respeito da cláusula de 
foro – objeto de inúmeras manifestações nos tribunais. A liberdade das partes de 
escolher o foro, que faz parte da liberdade contratual, não se confunde com a 

                                                 
62 RODAS, João Grandino. Elementos de Conexão do Direito Internacional Privado Brasileiro Relativamente 
às Obrigações Contratuais. In: RODAS João Grandino Rodas (coord.). Contratos Internacionais. 3ª ed. São 
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2002. p. 21.  
63 Nadia de Araujo faz menção à Convenção de Roma sobre a lei aplicável às obrigações internacionais, que 
expressamente permite às partes escolherem a lei de seu contrato. ARAÚJO, Nadia de. Contratos 
Internacionais e a Jusrisprudência Brasileira: Lei Aplicável, Ordem Pública e Cláusula de Eleição de Foro. In: 
RODAS, João Grandino Rodas (coord.). Contratos Internacionais. 3ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 2002. p. 197. 
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liberdade de escolher a lei aplicável, sendo a primeira permitida no Brasil e a 
segunda não.64 

Na mesma linha, afirma Maristela Basso: 

Interessante observar, nesse ponto, que o art. 9º da Lei de Introdução às Normas 
do Direito Brasileiro estabelece limites à autonomia da vontade das partes na 
escolha da lei aplicável aos contratos, já que adota a lei do local de constituição 
da obrigação como a lei aplicável para a qualificação e a regência das relações 
obrigacionais, em particular aquelas com conexão internacional. Nesse passo, as 
partes encontrariam limites à plena faculdade de escolher a lei aplicável aos 
contratos, especialmente pela lei do local da execução ou a lei da constituição da 
obrigação (locus regit actum), que é o caso da regra de conexão contida no art. 9º, 
caput, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 65   

Já João Grandino Rodas, após realizar extenso e detalhado estudo legislativo 

histórico acerca do tema, assim como da posição doutrinária adotada no decorrer do século 

XX, defende não se poder advogar a existência da autonomia da vontade diante do caput 

taxativo do artigo 9º da atual Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: 

Perante o caput taxativo do art. 9º da Lei de Introdução vigente, não se pode 
afirmar a existência da autonomia da vontade para a indicação da norma aplicável, 
no Direito Internacional Privado brasileiro.66 

Essa posição parece ter prevalecido após a vigência da Lei de Introdução ao Código 

Civil de 1942, em substituição à revogada Lei de Introdução ao Código Civil de 1916, em 

decorrência da supressão da expressão “salvo estipulação em contrário” contida 

preteritamente em seu artigo 13. 

Em sentido contrário, afirma Haroldo Valladão67 o não desaparecimento da 

autonomia da vontade ainda que após mencionada supressão, sustentando a ausência 

expressa do princípio na Lei de Introdução de 1942 em decorrência do regime de exceção 

vivido em nosso país à época. 

                                                 
64 Nadia de Araujo faz menção à Convenção de Roma sobre a lei aplicável às obrigações internacionais, que 
expressamente permite às partes escolherem a lei de seu contrato. ARAÚJO, Nadia de. Contratos 
Internacionais e a Jusrisprudência Brasileira: Lei Aplicável, Ordem Pública e Cláusula de Eleição de Foro. In: 
RODAS, João Grandino Rodas (coord.). Contratos Internacionais. 3ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 2002. p. 199. 
65 BASSO, Maristela. Curso de direito internacional privado. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 198. 
66 RODAS, João Grandino. Elementos de Conexão do Direito Internacional Privado Brasileiro Relativamente 
às Obrigações Contratuais. In: RODAS João Grandino Rodas (coord.). Contratos Internacionais. 3ª ed. São 
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2002. p. 59. 
67 “Era expressão proibida no regime ditatorial de que padecia o Brasil, e que explicou, também, a ausência do 
foro de contrato ou de eleição no Código de Processo Civil, de 1939-1940”. VALLADÃO, Haroldo. Direito 
Internacional Privado. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1976. Vol. I, p. 366.  
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Por fim, ainda que pareça defensável e mesmo coerente com o moderno Direito 

Internacional Privado a posição adotada por Valladão, a supressão da expressa previsão 

adotada pela Lei de Introdução ao Código Civil de 1916, assim como o caráter de norma de 

ordem pública dos artigos 7º e 9º da atual Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 

não deixam escolha a não ser concordar com a ausência de previsão legal para a adoção da 

autonomia da vontade na escolha, pelas partes, da lei aplicável ao contrato internacional. 

Entretanto, a par do quanto afirmado acima, deve-se frisar a efetiva possibilidade de 

verdadeira manobra contratual, sem fraude à lei ou mesmo desvio dos efeitos do artigo 9º, 

conforme sugerido por Maristela Basso: 

Assim, em vista da dificuldade prática que apresenta o problema da extensão da 
autonomia da vontade como regra de conexão em matéria obrigacional no direito 
internacional privado brasileiro, seria possível indicar algumas possíveis soluções 
preventivas para que não haja fraude à lei ou desvio dos efeitos aplicativos do art. 
9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. As partes poderiam optar, 
como medida de prudência, que a oferta do contrato seja realizada no país cuja lei 
pretendam ver aplicada, em especial com relação à escolha do local de negociação 
e de conclusão. Isso porque o art. 9º, §2º, da Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro estabelece uma regra pouco técnica como diretriz 
uniformizadora do direito material a ser aplicado às obrigações em geral, o que 
vale para os contratos (a obrigação é considerada como sendo constituída no local 
em que o proponente resida).68 

Nesse aspecto específico, deve-se fazer a importante ressalva de que, ainda que se 

busque a aplicação de Direito estrangeiro, mediante a constituição da obrigação em país 

diverso do Brasil, não se vislumbra grau elevado de segurança jurídica quando do 

surgimento de uma ação judicial e eventual questionamento do Direito aplicável por uma 

das partes. Isso porque, ainda que as partes tenham se submetido a um Direito que não o 

brasileiro, em atenção ao caput do artigo 9º, da Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro, imprescindível ter em mente situação na qual o contrato tenha sido celebrado em 

país estrangeiro, mas cuja execução ocorra no Brasil. 

Ou seja, em situações como as que serão abordadas no desenvolvimento desta tese, 

com eventuais contratos de construção a serem firmados em um determinado país 

estrangeiro, mas cujo objeto – as obras – deverão ser realizadas em território brasileiro, há 

grande risco de, em situação de conflito, o juiz brasileiro aplicar o Direito do local da 

execução do contrato, sob a lógica da maior irradiação de efeitos – jurídicos e econômicos 

- do contrato, no país de sua execução: 

                                                 
68 BASSO, Maristela. Curso de direito internacional privado. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 208/209. 
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Contudo, chamo a atenção para a possibilidade na qual o contrato tenha sido 
celebrado em um país estrangeiro e a execução ocorra no Brasil, porque uma das 
partes é domiciliada aqui. Se nessas hipóteses ficar claramente configurada a 
maior irradiação de efeitos (jurídicos e econômicos) da relação jurídica no país da 
execução – no Brasil – poderá o juiz brasileiro aplicar o direito nacional. Digo isso 
porque a lógica do direito internacional privado é a de aplicar ao caso concreto a 
lei do país sede da relação jurídica – do centro de gravidade do fato jurídico.69 

Inserida a discussão acerca da autonomia da vontade, devem ser analisados os artigos 

7, 9 e 10, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, visando verificar, uma vez 

afastada a possibilidade de mera indicação pelas partes, qual será o Direito aplicável. 

Para tanto, parece coerente seguir estratégia adotada por João Grandino Rodas70, em 

artigo acerca dos elementos de conexão do Direito Internacional Privado brasileiro, ao que 

se dividirá seu estudo em (i) elementos de conexão relativos à capacidade da pessoa jurídica, 

(ii) elementos de conexão relacionados a aspectos extrínsecos ou formais e (iii) elementos 

de conexão referentes a aspectos intrínsecos ou de fundo. 

A pretendida segmentação é possível diante do fenômeno da dépeçage, comentada 

pelo autor acima citado ao tratar do sistema unitário em contraposição ao realismo, ao que 

conclui que, mesmo aqueles adeptos da posição unitarista se viram forçados a reduzir a 

unificação ao fundo do contrato, relegando a leis distintas as questões atinentes a capacidade 

e forma: 

A verdade é que mesmo os unitaristas, como exemplificativamente Niboyet, 
viram-se forçados a reduzir a unificação ao fundo do contrato, deixando 
eventualmente para outros direitos a regência da capacidade e da forma. Os 
partidários da pluralidade regencial aceitam ademais a dépeçage, ou 
morcellement, da substância ou fundo contratual com a consequente aplicação de 
vários direitos.71 

A iniciar pelos elementos de conexão relativos à capacidade da pessoa jurídica, 

encontra-se essa regulada no artigo 11, caput, do Decreto-Lei 4.657/4272, ao que deverá, no 

que se refere à capacidade, ser observada a lei do país onde se encontram constituídas as 

partes contratantes. 

Quanto ao tema, imperioso ter clara a noção de que a cautela considerada ao se 

contratar com uma pessoa jurídica de direito interno surge igualmente na situação de 

                                                 
69 BASSO, op. cit., p. 197. 
70 RODAS, op. cit., p. 22. 
71 Ibid., p. 21. 
72 BRASIL. Decreto-Lei 4.657/42. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. “Art. 11.  As 
organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e as fundações, obedecem à lei do 
Estado em que se constituírem”. 
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contratação com pessoa jurídica de direito internacional; ou seja, quem é seu administrador, 

quais os poderes a este conferidos pelo contrato social ou estatuto, e eventuais outras 

questões relacionadas ao tipo societário, objeto social, capital social etc. 

Nesse sentido, de acordo com o artigo 11, caput, da Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro, “a lei do Estado em que se constituírem as sociedades será para nós a lex 

societatis”73. 

Diante, portanto, dessa previsão, serão regidos pela lei do Estado no qual se encontrar 

constituída a sociedade (i) o começo e término de sua personalidade jurídica (forma e modo 

de constituição, capacidade das pessoas que a compõe, falência, dissolução etc.), (ii) o nome 

comercial, (iii) o objeto social, (iv) a administração e (v) a emissão de títulos e seu regime74.   

Frise-se, entretanto, que a capacidade das pessoas jurídicas de direito internacional 

regulada no artigo 11, caput, refere-se tão somente àquela necessária para a contratação no 

Brasil, sem que a conclusão de um contrato em determinada situação possa vir a significar 

o exercício contínuo de suas atividades em território brasileiro, hipótese para a qual dever-

se-á atentar para o parágrafo 1º do artigo 1175.  

Estabelecido o critério ou elemento de conexão relativo à capacidade da pessoa 

jurídica, passa-se aos elementos de conexão relacionados a aspectos extrínsecos ou formais 

da relação obrigacional de Direito Internacional. 

Quanto ao tema, afirma o parágrafo 1º do artigo 9, da Lei de Introdução às Normas 

do Direito Brasileiro (LINDB), a necessidade de observância da forma prevista na lei 

brasileira, mas a condiciona aos casos nos quais a obrigação deva ser executada no Brasil, e 

apenas quando depender de forma essencial76. 

                                                 
73 BATISTA, Luiz Olavo. Dos Contratos Internacionais: uma visão teórica e prática. São Paulo: Saraiva, 
1994. p. 62.  
74 Ibid., p. 62. 
75 Acerca da diferença entre a conclusão de contratos em território brasileiro e a efetiva e contínua atuação, 
João Grandino Rodas tece as seguintes considerações: “Em face do exposto, impõe-se a seguinte conclusão. É 
indubitável que as pessoas jurídicas brasileiras possuem capacidade para contratar no Brasil. As pessoas 
jurídicas estrangeiras que, conforme o §1º do art. 11 da vigente Lei de Introdução ao Código Civil, tiveram 
seus atos constitutivos aprovados pelo Governo brasileiro, também detêm idêntica capacidade. No que se refere 
às pessoas jurídicas estrangeiras que não obtiveram autorização para funcionar no Brasil, sua capacidade 
contratual será reconhecida relativamente a contratos concluídos no Brasil, desde que isso não signifique 
exercício contínuo de sua finalidade em nosso país.” (RODAS, op. cit., p. 33). 
76 BRASIL. Decreto-Lei 4.657/42. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. “Art. 9o  Para qualificar 
e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. 
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Veja-se que a previsão legal mencionada possui âmbito claramente restrito, devendo 

ser aplicada tão somente às situações em que presentes ambos os requisitos contidos no 

parágrafo primeiro, ou seja, destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e 

dependendo de forma essencial. 

Portanto, nos casos de contratos de construção, inexistente forma especial, ainda que 

se destine a obrigação a ser cumprida em território nacional – as obras -, aplicar-se-á a regra 

locus regit actum aos aspectos extrínsecos ou formais da relação obrigacional.  

Por fim, partindo para os elementos de conexão referentes a aspectos intrínsecos ou 

de fundo do contrato, encontram-se estes no caput do artigo 977 da LINDB. 

A evolução histórica do tema sob a ótica nacional inicia-se com o Regulamento 737, 

de 25 de novembro de 1850, tendo este consagrado a lei do local da execução (lex loci 

executionis) para reger o conteúdo do contrato. Posteriormente, Teixeira de Freitas, em sua 

Consolidação das Leis Civis, mostra-se partidário de semelhante critério, mantendo aludido 

elemento de conexão. Sua alteração, entretanto, dá-se com a Introdução ao Código Civil de 

1916, tendo esta adotado, no caput de seu artigo 13, a lei do lugar do contrato (lex loci 

contractus), mantendo, todavia, no parágrafo único, a orientação pretérita do lugar da 

execução. Por fim, o artigo 9, caput, do Decreto-Lei 4.657/42 – aplicável aos contratos entre 

presentes -, prescreve a lei do lugar do local onde se constituírem as obrigações, devendo ser 

consideradas estas constituídas no local em que residir o proponente, para os contratos entre 

ausentes, nos termos do parágrafo 2º78 do artigo 9.   

Portanto, afigura-se que contratos entre presentes deverão ser regidos pela lei do local 

da constituição das obrigações, fato este capaz, por vezes, de viabilizar às partes a utilização 

de determinado direito ao caso concreto, conforme desenvolvido acima, com menção às 

palavras de Maristela Basso. 

                                                 
§ 1o  Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será esta observada, 
admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato.”  
77 BRASIL. Decreto-Lei 4.657/42. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. “Art. 9o  Para qualificar 
e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem.” 
78 BRASIL. Decreto-Lei 4.657/42. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. “Art. 9o  Para qualificar 
e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. 
§ 1o  Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será esta observada, 
admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato. 
§ 2o  A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente”. 



48 
 

Já nos contratos firmados entre ausentes, o elemento de conexão escolhido pelo 

legislador foi o da residência do proponente, ao que o Direito aplicável à relação jurídica 

será aquele do local onde residir o proponente, sendo louvável o critério da residência e não 

do domicílio apontado, uma vez que “(...) mais consentâneo com a mobilidade dos negócios, 

devendo o mesmo ser considerado com elasticidade”79, podendo ser considerada a residência 

do proponente como o local da proposta. 

A referência final, imperiosa a ser realizada no que pertine ao elemento de conexão 

sob estudo, refere-se ao risco ou à possibilidade de, a par de previsão legal específica, ser 

afastado o direito do local da constituição das obrigações para aplicação da lei do local da 

execução em determinadas circunstâncias, como para discutir a indenização decorrente do 

contrato, a título de exemplo. 

Esse aspecto já foi mencionado acima, com alusão expressa à noção da maior 

irradiação de efeitos do contrato, valendo aqui citação a trecho de artigo de João Grandino 

Rodas sobre o tema: 

O citado artigo estabelece como elemento de conexão para a substância ou fundo 
contratual a lex loci contractus, também chamado lex loci celebrationis, em se 
tratando de contrato entre presentes. Tal elemento de conexão sozinho revelou-se 
insuficiente para atender às complexidades da substância contratual. Isso levou 
alguns autores a fazerem uma distinção, inexistente na vigente Lei de Introdução: 
validade e efeitos regidos pela lei de constituição da obrigação, enquanto a 
execução é regida pela lei do lugar da execução.80 

Uma vez apresentadas as características inerentes às cláusulas de foro de eleição e 

de lei aplicável, deve-se passar ao estudo da cláusula de arbitragem, igualmente típica dos 

contratos internacionais81, não obstante sua crescente relevância no âmbito dos contratos de 

direito interno, mormente em contratos de construção, dada sua complexidade e 

especificidade. 

A arbitragem, como conceito geral, independentemente de sua natureza interna ou 

internacional, é afirmada como “mecanismo privado de solução de litígios, através do qual 

                                                 
79 RODAS, João Grandino. Elementos de Conexão do Direito Internacional Privado Brasileiro Relativamente 
às Obrigações Contratuais. In: RODAS João Grandino Rodas (coord.). Contratos Internacionais. 3ª ed. São 
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2002. p. 55. 
80 Ibid., p. 59. 
81 STOKES, McNeill. International Construction Contracts. New York: McGraw-Hill Publications 
Company, 1978. p. 105-106. 
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um terceiro, escolhido pelos litigantes, impõe sua decisão, que deverá ser cumprida pelas 

partes”82. 

José Renato Nalini, ao tratar das circunstâncias que levam a discutir de forma séria e 

urgente a adoção de meios alternativos de resolução de disputas, ainda que as abordando sob 

o prisma do sistema judiciário brasileiro, aponta razões que podem certamente ser utilizadas 

como premissas para a defesa da arbitragem internacional: 

Por isso cresce a preocupação e o interesse por adoção de alternativas ao processo 
convencional. O caos reinante impõe a busca dessas opções e a menção mais 
frequente é a adoção de métodos alternativos como a conciliação, mediação e 
arbitragem. São respostas mais atraentes para o mercado, pois a longa duração do 
processo, o seu custo global em valores tangíveis e intangíveis e a álea natural que 
o sistema envolve despertou alguns nichos da sociedade para a busca de meios 
mais racionais de se resolver uma questão concreta. 

(...) 

Num comparativo entre a arbitragem e o processo judicial, tem-se, do lado da 
arbitragem, ser: adversarial, privada, alto nível de confidencialidade, partes podem 
escolher e modificar os procedimentos, possuem controle sobre agendamento, 
instrução limitada, árbitros com expetise no assunto, parâmetros escolhidos pelas 
partes podem ser aplicados pelos árbitros, como – por exemplo – lei de outro local, 
usos e costumes comerciais, soft law ou equidade. Também as decisões não 
formam precedentes, a sentença é final e vinculante e a arbitragem pode reduzir 
os custos do processo. Na verdade, o tempo é um fator a ser considerado e sempre 
representa economia para quem está a enfrentar o mercado e seus prazos. 83   

Afirma-se como meio alternativo de solução de disputas, em atenção à renúncia 

operada pelas partes, mediante a utilização da arbitragem, ao caminho ordinário, 

representado pelo acesso ao Poder Judiciário, conforme pontua Cândido Rangel 

Dinamarco84: 

Como é notório, a arbitragem figura no contexto da vida e da dinâmica dos direitos 
entre os meios alternativos postos pela ordem jurídica para a solução de 

                                                 
82 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº 9.307/96. 2 ed. São Paulo: 
Atlas, 2006. p. 51. 
83 NALINI, José Renato. É urgente construir alternativas à Justiça. In: ZANETI JR.; Hermes; CABRAL, Trícia 
Navarro Xavier (orgs). Justiça Multiportas: Mediação, Conciliação, Arbitragem e outros meios de solução 
adequada de conflitos. Salvador: Juspodivm, 2016. Cap. 1, p. 29 a 32. 
84 Vale aqui menção ao conceito internacional de arbitragem como um meio alternativo de solução de disputas 
– ADR -, sob a lógica de se afastar do Poder Judiciário a apreciação de demandas emergentes do contrato: 
“When something is described as na ‘alternative’, the obvious question is: ‘alternative to what?’ If ‘alternative 
dispute resolution’ is conceived as an ‘alternative’ to the formal procedures adopted by the courts of law, as 
part of a system of justice established and administered by the state, arbitration should be classified as a method 
of ‘alternative’ dispute resolution.” (BLACKABY, Nigel et al. International arbitration. 6a ed. Oxford: 
Oxford University Press, 2015. p. 40.); e “The resolution of disputes in the construction industry has been the 
subject of a number of developments. Traditionally, arbitration has provided an alternative to the courts as a 
method of dispute resolution. It still forms the most common alternative where the parties seek a final decision 
outside the court system and most of the standard forms of contract still provide for arbitration.” (FURST, 
Stephen et al. Keating on construction contracts. 9a ed. Londres: Sweet & Maxwell, 2012. p. 621).  
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controvérsias, ao lado da conciliação e da mediação. Ser uma via alternativa 
significa que constitui um desvio autorizado às partes, com renúncia ao caminho 
ordinário representado pelo recurso à jurisdição estatal.85 

A relevância da arbitragem como meio de solução de disputas vem ganhando terreno, 

principalmente no âmbito dos contratos comerciais, o que se dá certamente em decorrência 

dos aspectos mencionados por José Renato Nalini. 

Sua utilização no Brasil parece ter se sedimentado nos últimos anos, ao que contamos 

hoje (a) com significativo número de tribunais arbitrais de competência e seriedade 

reconhecidos internacionalmente, (b) com moderna legislação mediante a ratificação da 

Convenção de Nova Iorque, que privilegia a autonomia da vontade como premissa 

preponderante, assim como (c) com sedimentada jurisprudência que parece compreender o 

caráter do qual devem estar imbuídas as decisões do Poder Judiciário acerca do instituto da 

arbitragem86. 

Nesse sentido, pode-se afirmar a ainda maior importância na adoção da cláusula 

arbitral em contratos internacionais, utilização esta cuja recorrência aumenta 

significativamente a depender da especificidade e dos valores envolvidos. 

Sua importância no âmbito dos contratos internacionais é certamente compreendida 

pelas partes envolvidas em tais contratos, sendo válido afirmar que a existência dos 

elementos de conexão contidos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, de 

caráter restritivo e que afastam mesmo a autonomia da vontade, fomentam a utilização de 

tribunais arbitrais em oposição à jurisdição estatal. 

A julgar pelos contratos de construção internacionais, devido à sua complexidade, 

especificidade, duração, assim como aos altos riscos e valores envolvidos em tais projetos87, 

                                                 
85 DINAMARCO, Cândido Rangel. A Arbitragem na Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros 
Editores. 2013. p. 31.  
86 Acerca da consolidação do instituto no Brasil, afirma Arnoldo Wald: “Efetivamente, considerando mais 
diretamente o caso do Brasil, temos, hoje, uma legislação moderna com a ratificação da Convenção de Nova 
Iorque. Consolidamos uma jurisprudência construtiva, que já conta com o apoio do Supremo Tribunal Federal 
e com decisões reiteradas do Superior Tribunal de Justiça e dos diversos Tribunais de Justiça”. WALD, 
Arnoldo. A contribuição da América Latina para o desenvolvimento da arbitragem comercial internacional. 
Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, Ano 2, N. 4, jan.-mar. 2005. p. 22.  
87 Interessante de nota o trecho do trabalho de autoria de Nael G.Bunni acerca dos conceitos de risco e seguro 
na indústria da construção, no qual, após o estudo de relatórios e publicações da Câmara de Comércio 
Internacional – ICC -, Central Statistics Office UK, Munich Reinsurance Company, assim como da Swiss 
Reinsurance Company, baseado no histórico das disputas na indústria da construção; arbitragens 
internacionais; acidentes no local da obra; assim como exposição a riscos da natureza, conclui pela 
especificidade dos contratos firmados para a construção de grandes obras no que se refere aos riscos 
envolvidos: “Based on the statistics gathered in the past three decades on topics, such as disputes in the 
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e pela provável existência de diversos elementos de conexão – lugar de conclusão do 

contrato diverso do local da execução e partes com nacionalidades distintas -, tais contratos 

demandam a inserção de cláusulas arbitrais para a eficiência de sua administração – 

execução – e mesmo para a solução de disputas após essa fase. 

Entretanto, em momento pretérito ao estudo da cláusula arbitral inserta nos contratos 

internacionais, deve-se distinguir a noção de contrato internacional da de sentença arbitral 

internacional. 

Conforme se demonstrou no desenvolvimento do presente capítulo, para ser 

considerado como internacional, o contrato deverá apresentar uma série extensa e não 

exaustiva de elementos que, uma vez analisados sob ótica objetiva e mesmo subjetiva, 

caracterizarão o contrato como de Direito interno ou internacional. 

Ocorre que, para ser considerado internacional, pouca ou mesmo nenhuma relevância 

terá o fato de estar o laudo arbitral inserido no contexto de um contrato internacional. Isso 

porque, conforme se verificará adiante, de acordo com a Lei 9.307/96 - que rege a arbitragem 

no Brasil –, pode-se defrontar com laudo arbitral internacional no âmbito de contrato 

puramente nacional, assim como com laudo arbitral nacional em contrato com características 

nítidas de contrato internacional.  

Esse aspecto é elucidado de forma clara pelo parágrafo único do artigo 34 da Lei 

9.307/96, ao adotar o critério territorial para classificar a sentença arbitral: 

Art. 34. A sentença arbitral estrangeira será reconhecida ou executada no Brasil 
de conformidade com os tratados internacionais com eficácia no ordenamento 
interno e, na sua ausência, estritamente de acordo com os termos desta Lei. 

Parágrafo único. Considera-se sentença arbitral estrangeira a que tenha sido 
proferida fora do território nacional. 

Acerca do tema, e tecendo críticas ao critério objetivo e supostamente simplista 

adotado pelo legislador, afirma Carlos Alberto Carmona: 

                                                 
construction industry and international arbitration, acidentes at work and exposure to natural hazards around 
the world, it can be concluded that construction projects are sensitive to an extremely large matrix of hazards 
and thus to risks. This sensitivity is due to some of the inherent characteristics of construction projects, which 
are summarized as follows: 
(…) 
It is therefore extremely relevant for the construction industry and those involved in it to understand the concept 
of risk and to know how to properly manage the risk matrix generated when a construction project is initiated.” 
BUNNI, Nael G. Risk and Insurance in Construction. 2a ed. Oxon: Spon Press, 2003. p. 32-33. 
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Abandonando estas dificuldades, optou o legislador brasileiro por definição mais 
objetiva, mais simples, embora tecnicamente criticável, baseando-se apenas e tão-
somente no local onde o laudo será proferido. Será assim nacional a sentença 
arbitral se o laudo for proferido dentro do território brasileiro, ainda que os árbitros 
devam tratar de questão ligada ao comércio internacional e mesmo que estejam 
em jogo ordenamentos jurídicos variados; será estrangeiro o laudo arbitral se 
proferido fora do território nacional, ainda que sejam as partes brasileiras, 
resolvendo controvérsia decorrente de contrato celebrado no Brasil e que aqui 
deva ser cumprido. 88 

Não deve, da mesma forma, ser confundida a sentença arbitral internacional com a 

arbitragem internacional, tendo optado a legislação brasileira por caracterizar apenas aquela, 

não fazendo menção à arbitragem internacional,89 e, certamente, não a distinguindo da 

arbitragem nacional para os fins de aplicação da Lei 9.307/96. 

Portanto, não se há de confundir contrato internacional com sentença arbitral 

internacional, ao menos sob a perspectiva da legislação brasileira, ao que passar-se-á ao 

estudo das especificidades da cláusula arbitral de forma autônoma, não importando, aqui, o 

fato de caracterizar-se como típica de contratos internacionais. 

Partindo da premissa acerca da importância e da recorrência da utilização de cláusula 

arbitral nos contratos internacionais, razão pela qual se afirma ser esta uma cláusula típica 

destes, algumas especificidades deverão ser abordadas, uma vez que o estudo de sua natureza 

a revela como verdadeiro contrato autônomo, o que traz diversas consequências acadêmicas 

e práticas.   

Entre tais consequências encontram-se, entre outras, (i) o fato de a lei de regência do 

contrato não se espelhar, necessariamente, na lei de regência do procedimento arbitral, (ii) a 

sede da arbitragem poder ser distinta do lugar do contrato e (iii) eventual nulidade ou 

invalidade do contrato pode não vir a afetar a da cláusula arbitral. 

                                                 
88 CARMONA, op. cit., p. 350. 
89 Muito embora de pouca relevância prática, ao menos sob a ótica da Lei 9.307/96, uma distinção simplista 
entre a arbitragem interna e a internacional é trazida por José Maria Rossani Garcez, nos seguintes termos: 
“Cedendo à tentação da simplificação, na arbitragem nacional os pontos de conexão indicam um só país, as 
partes residem neste mesmo país e o contrato tem execução em seu território. Também simplificando quanto à 
internacional, os pontos de contato ou conexão situam-se em países distintos, existem normalmente fluxos de 
troca física, financeira ou de disposições legais entre mais de um sistema legal nacional, uma das partes reside 
fora do país ou o contrato é exequível em ouro ou outros países que não o de domicílio das partes”. GARCEZ, 
José Maria Rossani. Escolha da lei substantiva da arbitragem. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, 
Ano 2, N. 4, jan.-mar p. 50. 
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 Aludida autonomia da cláusula arbitral perante o contrato a que faz referência 

encontra-se expressamente prevista na Lei 9.307/96, mais especificamente em seu artigo 

oitavo: 

Art. 8º A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que 
estiver inserta, de tal sorte que a nulidade deste não implica, necessariamente, a 
nulidade da cláusula compromissória. 

 A iniciar pela lei de regência, tem-se que esta não somente poderá ser distinta da 

aplicável ao mérito do contrato, mas também estará plenamente sujeita à autonomia da 

vontade90 positivada na Lei 9.307/96, cabendo às partes escolher se aplicável ao 

procedimento arbitral a lei de determinado país, as regras de um determinado tribunal 

arbitral, usos e costumes, lex mercatoria etc. 

Ao comentar essa distinção, Luiz Olavo Batista esclarece as consequências 

decorrentes da autonomia da cláusula arbitral: 

O direito aplicável ao procedimento da arbitragem, referido internacionalmente 
como lex arbitri, loi de l’arbitrage, arbitration law tem importância significativa 
para o processo arbitral. É ele que vai determinar, entre outros elementos, os 
requisitos e impedimentos para atuar como árbitro, a extensão dos poderes dos 
árbitros na condução do processo, as providências necessárias e os fundamentos 
para anular a decisão arbitral, entre outros temas relevantes. O direito aplicável ao 
procedimento arbitral nem sempre é o mesmo que os árbitros aplicarão no deslinde 
da questão que lhes é submetida. Trata-se de direito autônomo àquele aplicável ao 
fundo da controvérsia, e que, à falta de escolha das partes, deve ser determinado 
pelos árbitros.91 

Verifica-se, portanto, a relevância da autonomia conferida à cláusula arbitral, assim 

como a importância de estruturá-la de forma adequada ao contrato a que se refere, devendo 

o direito ou as regras escolhidas pelas partes serem por estas conhecidas e possuírem relação, 

se possível, com o local onde a sentença arbitral deverá ser executada92.  

                                                 
90 Acerca especificamente da autonomia da vontade presente quando da redação da cláusula arbitral, afirma 
Luiz Olavo Batista: “A autonomia da lei do procedimento em relação à lei aplicável à disputa é uma das facetas 
da autonomia da vontade das partes, decorrente da origem contratual da arbitragem. As partes são livres para 
escolher a sede da arbitragem, a lei aplicável ao procedimento e a lei aplicável à matéria de fundo e podem 
fazer uma escolha diferente para cada tópico.” BATISTA, Luiz Olavo. Arbitragem comercial e 
internacional. São Paulo: Lex Editora, 2011. p. 194.  
91 Ibid, p. 193. 
92 Afirma-se a importância de coincidência, ou ao menos adequação, da lei de regência da arbitragem com 
aquela do local onde a sentença arbitral deverá ser executada, uma vez que sua homologação poderá estar 
sujeita a contestações, as quais, nos mais das vezes, versarão sobre aspectos de ordem procedimental ou de 
ordem pública não observados no procedimento arbitral. 
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A ratificar a afirmação acima, vale menção a trecho de artigo de autoria de José Maria 

Rossani Garcez, no qual pontua a importância da escolha da lei de regência do procedimento 

arbitral, em face de eventuais alegações de ofensa à ordem pública: 

Para terminar esses comentários mais genéricos, o cuidado na escolha das regras 
substantivas da arbitragem, leis ou outras, é um ponto que deve sempre ser levado 
em consideração pelos negociadores e redatores de contratos, pelos advogados ao 
instruírem as partes a firmar cláusulas compromissórias e compromissos arbitrais 
e mesmo pelos árbitros, ao procederem a escolha da lei de fundo das arbitragens 
quando esta escolha não tenha sido feita ou o tenha sido realizada, mas 
imperfeitamente pelas partes. Isto se deve ao fato de que essa escolha pode ser 
essencial como base das sentenças arbitrais que possam, por isto, vir a ser julgadas 
contrárias à ordem pública do país em que devam ser executadas. 93  

Ainda no que se refere à escolha direta da lei aplicável à arbitragem, afirmou-se que 

poderão as partes optar pelo Direito Processual de uma jurisdição específica, pelas normas 

de determinado tribunal arbitral, ou, ainda, por regras próprias, principalmente em casos de 

arbitragens ad hoc.  

Digna de menção, nesse ponto, é a efetiva possibilidade da depeçage, da mesma 

forma que se verifica nos contratos; ou seja, diferentes aspectos do procedimento arbitral 

poderão ser regidos por diferentes leis ou regras, o que se afigura estranho em um primeiro 

momento, mas pode ser útil para a obtenção de provas, elaboração de laudos periciais etc.  

Há ainda a possibilidade de ausência de escolha expressa pelas partes da lei aplicável, 

situação em que se verificará uma complexa aferição, pelos árbitros, da lei a ser utilizada 

como pano de fundo do procedimento arbitral. 

A complexidade afirmada acima é nítida e presente, na maior parte das vezes, nos 

contratos internacionais, onde se verifica a existência de diversos elementos de conexão do 

contrato, sem que as partes tenham utilizado a autonomia da vontade para eleger a lei ou 

regra específica da arbitragem. 

Nesses casos, importante ter em mente a noção de que a opção por um procedimento 

arbitral acarreta o afastamento pelas partes das regras de conexão inerentes à jurisdição 

estatal, resultando, portanto, na necessidade de aferição pelos árbitros da vontade efetiva das 

partes em contraposição à simples verificação dos aspectos externos ao contrato. 

                                                 
93 GARCEZ, José Maria Rossani. Escolha da lei substantiva da arbitragem. Revista de Arbitragem e 
Mediação, São Paulo, Ano 2, N. 4, jan.-mar. de 2005. 
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Isso leva a duas conclusões distintas: (i) deverão os árbitros, nos casos de ausência 

de escolha expressa pelas partes, verificar eventual escolha implícita, que normalmente 

apontará para a lei da sede da arbitragem ou para a lei do contrato; (ii) uma vez definida a 

lei de regência da arbitragem de determinado Estado, deve-se ter claro que serão aplicadas 

as regras de arbitragem e não as de Direito Processual Civil deste Estado, eis que não se trata 

de reproduzir procedimento judicial, tendo este sido expressamente afastado pelas partes ao 

adotarem a cláusula arbitral94. 

Ainda no tema, tem-se que a solução atualmente usual em situações tais é a de adotar 

a lei do local da arbitragem, o que é expressamente afirmado por Luiz Olavo Batista: “A 

opinião que hoje prevalece entre os árbitros é que a lei do lugar da arbitragem tem que ser 

aplicada por eles na ausência de uma escolha das partes”. 95 

Qualquer solução proposta não pode ser alcançada de forma simples, tendo em vista 

a dificuldade que se acirra com o sopesamento a ser realizado pelos árbitros em face dos 

elementos de conexão claramente contidos em contratos internacionais diante da autonomia 

da vontade, assim como da noção basilar no sentido de terem as partes afastado soluções 

inerentes ao processo judicial ao optarem pela utilização da cláusula arbitral. 

Em continuação, deve-se mencionar a exceção à possibilidade irrestrita concedida às 

partes de escolha da lei aplicável trazida por José Maria Garcia Rossani Garcez, que poderá 

estar contida no âmbito dos contratos de construção de grandes obras, tendo em vista a 

recorrente necessidade de financiamento internacional: 

Uma observação, quanto às restrições às liberdades das partes para escolherem as 
regras substantivas de regência dos empréstimos e arbitragens nos contratos com 
fundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID ou do Banco 
Mundial, diz respeito à ressalva de que esses são contratos firmados por entidades 
multilaterais de direito público internacional, não se confundindo com a natureza 
comercial ou mercantil privada, por definição, dos contratos ou situações 
obrigacionais a que vimos nos referindo. Esses contratos das entidades 
multilaterais não se subordinam às leis de nenhum país, valendo para interpretá-
los apenas o que neles se contém, o mesmo aplicando-se a arbitragem, que é a 
única fórmula padronizada prevista na parte geral desses contratos para solução 
de seus conflitos, subordinando-se, tão somente, às regras procedimentais que os 
contratos elegem.96  

                                                 
94 BATISTA, Luiz Olavo. Arbitragem comercial e internacional. São Paulo: Lex Editora, 2011. p. 200. 
95 Ibid, p. 199. 
96 GARCEZ, José Maria Rossani. Escolha da lei substantiva da arbitragem. Revista de Arbitragem e 
Mediação, São Paulo, Ano 2, N. 4, jan.-mar. de 2005. p. 52. 
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Por fim, poderão ainda as partes optar pelo local da sede da arbitragem, que não 

coincidirá, necessariamente, com a lei escolhida, com a sede do contrato, ou mesmo com o 

local de execução deste. 

Quanto ao tema, importa aqui de forma mais intensa (i) não se encontrar a escolha 

do local da arbitragem sujeita às regras de competência contidas nos artigos 21, 22 e 23 do 

Código de Processo Civil, assim como (ii) considerar-se como sentença arbitral estrangeira, 

e, portanto, sujeita a homologação pelo Superior Tribunal de Justiça, aquela proferida fora 

do território nacional. 

Partindo para outra das cláusulas típicas dos contratos internacionais, tem-se a 

cláusula de moeda, inserida nesses contratos não apenas em decorrência do fato de as partes 

residirem em países distintos, mas, principalmente, pela preocupação gerada no âmbito de 

contratos de longo prazo – como o são os contratos de construção de grandes obras – 

firmados para serem executados em países com baixa estabilidade institucional e, portanto, 

sujeitos a intensa variação cambial e inflação. 

Nesse sentido, não obstante o revogado Código Civil de 1916 permitisse, em seu 

artigo 947, a quitação das obrigações constituídas entre partes residentes no Brasil em moeda 

estrangeira, o Código Civil de 2002 afasta essa possibilidade nos artigos 315 e 31897.  

Ainda que a proibição possa se afigurar desarrazoada e incompatível com um mundo 

globalizado, tendo por certo que a vigência do atual Código Civil data do século XXI, tem-

se ao menos a possibilidade de utilizar moeda estrangeira para estipulação e pagamento em 

contratos internacionais, o que se viabiliza mediante a remissão à legislação especial. 

Para tanto, o Decreto-lei 857, de 11.02.1969, que consolida e altera a legislação sobre 

moeda de pagamento de obrigações exequíveis no Brasil, ainda que afirme, em seu artigo 

primeiro, serem nulos de pleno direito os contratos que, exequíveis no Brasil, estipulem 

pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, em seu artigo segundo traz exceção à aludida 

regra, ao que se conclui não se aplicarem as disposições do artigo primeiro: (i) aos contratos 

e títulos referentes a importação ou exportação de mercadorias; (ii) aos contratos de 

                                                 
97 BRASIL. Código Civil. 2002. “Art. 315. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em 
moeda corrente e pelo valor nominal, salvo o disposto nos artigos subseqüentes.” 
“Art. 318. São nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como para 
compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda nacional, excetuados os casos previstos na legislação 
especial.” 
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financiamento ou de prestação de garantias relativos às operações de exportação de bens e 

serviços vendidos a crédito para o exterior; (iii) aos contratos de compra e venda de câmbio 

em geral; (iv) aos empréstimos e quaisquer outras obrigações cujo credor ou devedor seja 

pessoa residente e domiciliada no exterior, excetuados os contratos de locação de imóveis 

situados no território nacional; (v) aos contratos que tenham por objeto a cessão, 

transferência, delegação, assunção ou modificação das obrigações referidas no item anterior, 

ainda que ambas as partes contratantes sejam pessoas residentes ou domiciliadas no país. 

Portanto, ainda que extremamente impreciso o conceito trazido pelo Decreto-lei, ao 

tratar de contratos firmados entre pessoas residentes e domiciliadas no exterior como 

sinônimo de contrato internacional – ao menos é o que transparece – verifica-se que, nesses 

casos, possível será a estipulação e pagamento em moeda estrangeira. 

Com isso, uma vez verificada a impossibilidade de pagamento em moeda estrangeira 

para contratos firmados entre residentes no Brasil, ou para aqueles outros não contemplados 

nas exceções trazidas pelo artigo segundo do Decreto-lei 857/69, deve-se traçar uma linha 

distintiva entre o que se tem por moeda de pagamento e moeda de conta. 

Ou seja, a moeda possui basicamente duas funções98, quais sejam, uma unidade de 

conta para medir as dívidas, obrigações e valores econômicos em geral, e um meio de 

pagamento. Como unidade de conta, tem-se a moeda na qual a obrigação será calculada, 

determinando o valor da obrigação a ser adimplida pelo devedor; e, como meio de 

pagamento tem-se a moeda na qual a obrigação será efetivamente adimplida99.  

A distinção acima mostra-se relevante, uma vez que, ao menos nos contratos 

firmados no âmbito puramente interno, pode haver discussão quanto à possibilidade de 

utilização de moeda estrangeira como moeda de conta. 

Afirma-se tal circunstância, uma vez que parece não haver dúvida quanto à 

impossibilidade de utilização de moeda estrangeira como moeda de pagamento no seio de 

contratos puramente internos, discutindo-se, portanto, a possibilidade de sua utilização como 

unidade de conta, a fim de garantir o valor do contrato em face da inflação e da 

                                                 
98 Ainda que se afirme as duas principais funções da moeda, com apoio na obra de Luiz Olavo Batista, por 
certo diante da teoria econômica clássica, possui a moeda três funções, quais sejam, meio de troca 
(intermediário entre as mercadorias), unidade de conta, e reserva de valor (poder de compra que se mantém 
no tempo/forma de se medir a riqueza).  
99 BATISTA, Luiz Olavo. Contratos Internacionais. São Paulo: Lex Editora, 2010. p. 213-214. 
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desvalorização da moeda, sendo inegável que determinados contratos complexos podem 

demandar insumos, matérias-primas, ou mão de obra especializada vindos de distintos 

países, acarretando, com isso, a necessidade de pagamento em moeda estrangeira por um 

dos contratantes. 

Isso posto, afigura-se como coerente, não somente com base na doutrina100, mas 

mesmo tendo por alicerce recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça101, posição no 

sentido de ser vedada a utilização de moeda estrangeira apenas para o adimplemento das 

obrigações, e não para a sua estipulação. 

Dessa forma, as obrigações constantes em contrato de direito interno poderão ser 

calculadas em moeda estrangeira, não obstante a necessidade de serem quitadas em moeda 

nacional. 

Outra cláusula certamente típica dos contratos internacionais é a denominada 

cláusula de idioma, pela qual se define qual será o idioma que regerá o contrato. 

É clausula certamente mais comum nos contratos internacionais, nos quais figura 

como de fundamental importância, sendo a perfeita compreensão dos termos contratuais 

essencial para a correta administração contratual, o que se acentua em contratos de 

construção, com exigência significativa de administração do contrato e óbvia necessidade 

de utilização de termos técnicos. 

No que se refere à importância de uma perfeita interpretação do contrato para sua 

correta administração, tem-se que os problemas ligados à interpretação dos contratos 

surgem, principalmente, durante sua execução, e, mais especificamente, no curso de 

processos judiciais ou arbitrais.  

                                                 
100 José Cretella Neto, ao analisar a cláusula de moeda, afirma, com base em dois artigos de doutrina – um de 
Carolina Martins, e outro de Jacob Dolinger – poder resumir-se a questão da estipulação em moeda estrangeira 
segundo o ordenamento jurídico brasileiro em alguns pontos, entre os quais: “apesar de a legislação limitar-se 
à estipulação, entende-se que seja vedada, nos casos em que existe proibição de uso de moeda estrangeira, 
apenas o pagamento em moeda estrangeira; ou seja, a obrigação pode ser calculada em moeda estrangeira, 
mas deverá ser paga em moeda nacional; declarada nula a cláusula de moeda, quando ilegalmente estipulada 
em moeda estrangeira, permanece válido o contrato.” CRETELLA NETO, op. cit. p. 448-449. 
101 BRASIL. AgInt no AREsp 224.165/SP, Rel. MinistroRicardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado 
em 07/02/2017, DJe 10/02/2017. / AgRg no REsp 1322899/SE, Rel. MinistroJoão Otávio de Noronha, Terceira 
Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015. / REsp 1323219/RJ, Rel. MinistraNancy Andrighi, Terceira 
Turma, julgado em 27/08/2013, DJe 26/09/2013. 
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Portanto, ainda que durante a fase de negociações e de conclusão do contrato possam 

as partes acreditar estarem seguras quanto ao significado dos termos definidos 

contratualmente, a escolha de idioma comum, ou ao menos a definição de idioma a ser 

utilizado no caso de contradição quando presentes mais de um idioma do contrato mostra-se 

de significativa importância, visando não somente à melhor compreensão pelas próprias 

partes contratantes, mas certamente também pelos juízes ou árbitros que se defrontarão com 

a necessidade de exegese de um contrato internacional. 

Dessa forma, pelo simples fato de diferenças na interpretação das palavras e 

expressões constituírem inegável fonte de litígios102 – o que se mostra mais expressivo no 

âmbito de contratos internacionais -, de modo semelhante à escolha da lei aplicável ou ainda 

do foro de eleição do contrato, poderão as partes contratantes escolher o idioma do contrato. 

Mais uma vez, ao abordar-se contratos de construção de grandes obras, incide-se em 

particularidades inerentes à especificidades desses contratos, como a utilização de 

incontáveis termos técnicos, prazos para reivindicações, necessidade de constituição de 

provas, entre outras, cuja interpretação equivocada poderá fazer ruir a pretendida 

estabilidade conferida ao negócio jurídico. 

Com isso, afigura-se não somente salutar, mas mesmo essencial, que as partes 

definam idioma comum único do contrato ou mesmo, no caso de contrato com mais de um 

idioma, que se defina aquele a ser utilizado em caso de divergência de compreensão. 

Da mesma forma, imperioso utilizar termos definidos no início do contrato, a serem 

usados de forma reiterada, termos estes que deverão ter seu significado, no idioma do 

contrato, perfeitamente compreendido pelos contratantes. 

O Red Book traz, em sua cláusula 1.4 das condições gerais, a indicação de que, caso 

existam versões de uma parte do Contrato redigidas em mais do que um idioma, a versão 

que prevalece é a que se encontrar redigida no idioma indicado no Anexo à Proposta, assim 

como que o idioma para comunicações é o indicado no Anexo à Proposta. Por fim, afirma 

que, caso não haja indicação, o idioma para comunicações é aquele em que o Contrato (ou 

sua maior parte) estiver redigido.     

                                                 
102 “Many of the problems likely to arise under a construction contract are concerned with the meaning to be 
given to words in a written contract.” FURST, Stephen et al. Keating on construction contracts. 9a ed. 
Londres: Sweet & Maxwell, 2012. p. 51. 
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Conclui-se, portanto, que o idioma do contrato FIDIC New Red Book será aquele 

escolhido pelas partes, seja de forma expressa, com sua menção no anexo à proposta, ou 

ainda de forma tácita, sendo considerada a língua utilizada na redação do contrato. 

Já no que se refere aos termos definidos anteriormente mencionados, é possível 

afirmar sua expressa previsão nas condições gerais do Red Book, mais especificamente em 

sua cláusula 1.1 - Definitions.     

Deve-se mencionar, na sequência, cláusula típica dos contratos internacionais, mas 

cuja utilização é certamente vista em contratos de direito interno, principalmente naqueles 

de considerável valor envolvido, ou mesmo quando necessária a apresentação e a análise de 

informações sensíveis a uma das partes ou a ambas. 

Trata-se da cláusula de confidencialidade, que estará contida no contrato principal 

firmado, mas também, no mais das vezes, em acordo prévio assinado pelas partes em 

momento pré-contratual, visando garantir o sigilo das informações trocadas ou obtidas em 

reuniões, visitas a instalações, procedimentos de due diligence, entre outros.  

Essa cláusula ganha relevo nos tempos atuais, uma vez que ativos como marca, 

patentes e propriedade intelectual passam a representar, cada vez mais, parcela significativa 

do lucro das empresas103. 

Nesse sentido, mostra-se efetivamente necessário proteger essas informações ou 

esses ativos, o que pode se dar por intermédio de lei ou do contrato, inserindo-se, nesta 

última modalidade, a cláusula de confidencialidade. 

Inserida no próprio contrato principal, ou mesmo em acordo preliminar para o fim de 

viabilizar a divulgação de informações sigilosas, a cláusula de confidencialidade abrangerá 

informações relativas a tecnologia, bem como todas aquelas que possam ser obtidas ou que 

                                                 
103 “Atualmente, na medida em que produtos e serviços agregam cada vez mais tecnologia, o know-how da 
empresa, sua reputação, marca, presença em vários mercados, clientela efetiva ou ocasional, e potencial de 
crescimento representam a parte ‘intangível’ de seu valor, que pode, em muitos casos, superar 
consideravelmente a parte tangível. (...) Para se ter uma ideia da dimensão desses intangíveis, o Comitê de 
Conselheiros Econômicos (Council of Economic Advisors) do Presidente da República dos EUA informou, em 
relatório divulgado em 2006, que o faturamento bruto das empresas ‘altamente dependentes de proteção 
patentária e marcária’, tais como as da indústria farmacêutica e de tecnologia de informação e de comunicação, 
representava cerca de 20% da atividade econômica dos EUA em 2003.” CRETELLA NETO, op. cit., p. 491. 



61 
 

devam ser divulgadas no curso de uma negociação e que tenham o potencial de privilegiar 

ou de prejudicar uma das partes contratantes. 

A título de exemplo, pode-se mencionar dados como balanços contábeis, estratégia 

de marketing, estudos de viabilidade financeira, relatórios de due diligence, entre tantos 

outros sensíveis à manutenção e ao crescimento de determinada empresa em mercados 

competitivos104.  

Frise-se ainda, que o escopo da cláusula é extremamente abrangente, uma vez que, 

sob esta, estará contida não somente a especificação das informações que deverão ser 

mantidas sob sigilo, mas também o seu período de vigência, podendo prolongar-se no tempo, 

vigendo pelo período especificado contratualmente, assim como poderá referir-se às pessoas 

às quais se aplica a proibição de divulgar as informações afirmadas sigilosas e àquelas que 

poderão receber tais informações. 

Por fim, dada a importância e a recorrência da cláusula de confidencialidade em 

contratos internacionais, diversas entidades profissionais desenvolveram cláusulas-tipo, 

muitas delas contidas em contratos-padrão, tais quais o objeto da presente tese105. 

No que se refere especificamente aos modelos contratuais FIDIC, não somente o Red 

Book a contém, fazendo este menção, em suas cláusulas 1.10, 1.11 e 1.12, à utilização dos 

documentos do empreiteiro pelo dono da obra; utilização dos documentos do dono da obra 

pelo empreiteiro e informação confidencial, respectivamente.  

Passar-se-á, por fim, às cláusulas relativas aos riscos, que se caracterizam como 

cláusulas essenciais aos contratos internacionais, principalmente a tratar-se de contratos 

internacionais de construção. 

Quanto às cláusulas que distribuem os riscos entre as partes contratantes, pode-se 

afirmar com considerável grau de certeza que, dentre uma enormidade de disposições 

                                                 
104 Ibid, p. 493. 
105 “É certo que algumas entidades profissionais desenvolveram cláusulas-tipo ou guias práticos, especialmente 
no caso de contratos envolvendo transferência de tecnologia, como, por exemplo, a ORGALIME (art. 30). 
Essas cláusulas também são objeto de comentários e de recomendações, incluídos em guias destinados a 
orientar negociadores internacionais. 
Quando contratos de construção incorporam tecnologia avançadas, pode-se lançar mão de novos modelos 
elaborados pela FIDIC, que se preocupam com a proibição de revelação de informações a terceiros. 
O importante setor de montagem de instalações industriais foi objeto de um Guia elaborado pela CNUDCI e 
inclui uma exaustiva seção relativa à confidencialidade.” CRETELLA NETO, op. cit., p. 503.    
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contratuais complexas inerentes aos contratos de grandes obras, serão essas as possivelmente 

debatidas diante de um litígio. 

Isso porque, contratos internacionais, normalmente complexos e de longa duração, 

já implicam, por sua natureza, considerável risco à variação das circunstâncias do contrato. 

E, essa premissa é aplicável em grau exponencialmente maior nos contratos internacionais 

relativos a grandes obras, o que se dá pelos óbvios elementos a que se encontram sujeitos – 

alterações nas condições do solo; elevado número de funcionários e prestadores de serviço 

alocados na obra, majorando portanto a sujeição a greves; forças da natureza que impedem 

ou atrasam substancialmente a realização dos trabalhos; realização de obras em países com 

reduzida estabilidade institucional; entre outros. 

Buscando exemplificar a situação acima narrada, vale menção a estudo comparativo 

entre o Cours Admnistrative d’Appel (CAA) e Conseil d’État (CE) – França -, e o General 

Service Board of Contract Appeals (GSBCA) – Estados Unidos -, realizado no ano de 2005, 

envolvendo disputas relacionadas a contratos públicos. 

Pelo resultado desse estudo, foi possível constatar que a construção civil é 

responsável por mais de sessenta por cento das controvérsias contratuais na França, 

enquanto, nos Estados Unidos, perde apenas para as relações contratuais que envolvam 

relações de consumo106. 

Portanto, as cláusulas a serem abaixo analisadas, a tratar especificamente de riscos 

decorrentes de eventos de força maior e hardship -, mediante a previsão de gatilhos de 

exoneração de responsabilidade ou de renegociação em casos extremos, mostram-se 

salutares para viabilizar certa flexibilidade aos contratos internacionais de construção, sem 

as quais o desequilíbrio entre as prestações pode fulminar o objeto contratual, trazendo 

prejuízos a ambas as partes. 

Frise-se, nesse aspecto, que a pretendida flexibilização não tem o condão de afastar 

o pacta sunt servanda, essencial às relações comerciais e princípio basilar da necessária 

segurança jurídica ínsita a manutenção das relações comerciais, mas terá o efeito de, 

                                                 
106 TRINDADE, Bernardo Ramos et al. Conhecimento e Aplicabilidade do Comitê de Resolução de Disputas 
– CRD em Obras de Médio e Grande Portes. In: TRINDADE, Bernardo Ramos (org.). Comitê de Resolução 
e Disputas nos Contratos de Construção e Infraestrutura: Uma abordagem prática sobre a aplicação de 
Dispute Boards no Brasil. São Paulo: Pini, 2016. p. 358. 



63 
 

mediante a viabilização de uma renegociação ou suspensão temporária dos efeitos 

contratuais, permitir a continuidade da relação jurídica havida entre as partes. 

Acerca da dicotomia vislumbrada nas cláusulas de risco entre dois princípios 

inerentes aos contratos, G. H. Treitel, em estudo sobre a frustation e a força maior, afirma 

ser seu livro sobre o conflito existente entre dois princípios; o primeiro deles, o da santidade 

dos contratos, expresso no latim como pacta sunt servanda, ao que continua por afirmar não 

ser este, entretanto, um valor absoluto. Conclui ao afirmar a existência de um contra-

princípio, que conteria a noção implícita de que as partes, ao ingressarem em um contrato, o 

fazem com base em certas premissas compartilhadas, mas não expressas. Aludido contra-

princípio é expresso na expressão em latim rebus sic stantibus107.     

É certo, entretanto, conforme se demonstrará adiante, que a possibilidade de manter-

se o contrato, mediante a suspensão temporária de seus efeitos ou renegociação, somente 

será possível diante de hipóteses que levem (i) à incidência da cláusula de hardship ou (ii) à 

conclusão de ser o evento considerado como de força maior, de natureza transitória. 

A premissa, portanto, que informa a existência das cláusulas de força maior e 

hardship, é aquela no sentido de que, ao celebrar-se um contrato, mormente um contrato 

internacional de construção, pelas razões já expostas, deve-se ter em mente a efetiva 

possibilidade de ocorrência de eventos impossíveis de se prever, ou mesmo impossíveis de 

se evitar, quando de sua assinatura, que venham a tornar a execução de parte ou da totalidade 

das obrigações extremamente onerosa ou impossível por uma das partes.  

Nessa linha, as cláusulas ora estudadas – hardship e força maior – lidam com 

situações de inadimplemento contratual decorrente de fatos alheios à vontade das partes, 

viabilizando a exoneração ou a limitação de responsabilidade. 

Essas cláusulas são instrumentos para permitir o equilíbrio na economia interna do 

contrato, fomentando, por outro lado, uma mais adequada composição do preço pelo 

contratante, uma vez que poderá mensurar, com maior certeza, os benefícios e riscos a que 

estará sujeito. 

Deve-se frisar, entretanto, que os riscos ora tratados não se confundem com variações 

normais do contrato, como inflação, deflação ou variações cambiais, situações estas 

                                                 
107 TREITEL, Guenter. Frustation and Force Majeure. 3a ed. Londres: Sweet & Maxwell, 2014. p. 1.  
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plenamente previsíveis sujeitas a cláusula específica e captadas pela fórmula de reajuste, 

prevista quando da assinatura do contrato108. 

Ou seja, as cláusulas de risco consubstanciadas no hardship e na força maior contêm, 

em sua essência, a noção de ser o evento imprevisível de tal magnitude que impeça, ainda 

que temporariamente, a execução da obrigação, ou, ainda, que torne o cumprimento do 

contrato extremamente oneroso a uma das partes. 

No primeiro exemplo – impedimento, ainda que por um específico lapso temporal -, 

enquadra-se a noção de força maior. No segundo exemplo – evento que torne a execução do 

contrato excessivamente onerosa -, enquadra-se o hardship. 

Importante aspecto a ser explorado quanto às cláusulas de hardship e força maior é 

o fato de deverem ser interpretadas sob perspectiva puramente contratual, não obstante a 

imensa maioria dos sistemas jurídicos da common law ou da civil law consagrar a noção de 

afastamento ou mesmo de mitigação da responsabilidade em casos nos quais o 

adimplemento das obrigações se torne impossível ou excessivamente oneroso, seja pela 

aplicação de conceitos como imprevisão, base do negócio jurídico, frustation etc. 

Ou seja, ainda que deva ser observada pelas partes a jurisdição à qual o contrato 

estará sujeito, tratam-se de cláusulas que deverão ser redigidas com absoluto rigor e riqueza 

de detalhes, uma vez que, como regra, diante de um conflito, observarão os árbitros ou juízes 

estatais o quanto manifestado pelas partes no puro exercício da autonomia da vontade.   

Evidencia-se, portanto, poderem as partes, na redação das cláusulas de risco, 

aumentar ou reduzir seu escopo, alterando, por vezes, o conceito legal da matéria sob o 

entendimento da legislação que rege o contrato. 

Vale, entretanto, mencionar a distinção doutrinária que poderá afetar a substância das 

cláusulas de risco redigidas pelas partes, acarretando a desfiguração dos efeitos pretendidos. 

Trata-se da premissa conceitual de a hipótese de incidência que dá causa à aplicação 

das cláusulas de risco consistir em evento superveniente à formação do contrato, em 

                                                 
108 FARRER, Robert. O segundo cenário: fatos imprevisíveis e suas consequências. In: BERNARDES, Edson 
Garcia (org.). Administração Contratual e Claim: Coexistência Pacífica dos Aspectos Jurídicos e de 
Engenharia em Obras. São Paulo: Pini, 2015. 
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contraposição ao instituto do erro – ou mistake da common law -, caracterizado pela 

ocorrência de evento antecedente à formação da relação contratual109.  

Essa distinção é feita por G. H. Treitel ao abordar o conceito de erro – mistake – 

versus frustation no Direito inglês: “The second distinction relates to the legal effects of the 

two doctrines. Mistake makes a contract void ab initio, while frustration only discharges it 

with effect from the occurrence of the frustrating event”.110 

Isso posto, buscar-se-á detalhar os conceitos de cada uma das cláusulas, a iniciar-se 

pela de força maior. 

Ao abordar o conceito de força maior, José Cretella Neto afirma o fato de que nem 

todos os sistemas legais o acolhem, assim como que, mesmo entre aqueles que reconhecem 

a existência do instituto, existem diferenças de tratamento jurídico: 

No Direito francês, a noção de força maior é aceita, assim como no Direito belga, 
mas o Direito italiano, e o Direito alemão preferem construir regimes análogos ao 
redor da noção de ‘impossibilidade da execução’ não imputável ao devedor de 
boa-fé. O Direito português permite a exoneração do devedor quando a prestação 
se tornar impossível por causa não imputável ao devedor (CC, art. 790.1). Já o 
Direito inglês se afasta de todos os sistemas do Continente Europeu, não 
reconhecendo o princípio da liberação do devedor de suas obrigações por força da 
impossibilidade de execução do contrato. É certo que a teoria da ‘frustration’ 
ameniza parcialmente esse rigor, mas sob prisma bastante diverso, pois também 
se aproxima das implicações do hardship. A frustation extingue imediatamente o 
contrato e opera ex nunc. Finalmente, a doutrina norte-americana, como vimos, 
parte das mesmas premissas que o sistema britânico, mas envereda por outra via, 
a da ‘impracticability’. O conceito de frustation difere nos vários sistemas 
jurídicos. Frustration não é o mesmo que force majeure nem Unmoglichkeit, nem 
tampouco force majeure equivale a Unmoglichkeit. Um autor belga comenta, além 
disso, que force majeure não significa exatamente a mesma coisa na Bélgica e na 
França.111   

Trazendo à tona a noção acima delineada, de tratar-se a cláusula de força maior de 

conceito eminentemente contratual, ainda que constante em diversas legislações, cada qual 

com sua peculiaridade, esse fato enfatiza a importância de as partes delimitarem, com 

                                                 
109 G. H. Treitel, ao tratar do conceito de frustation no Direito inglês, traça importante distinção entre o erro – 
mistake – e a frustation, ao afirmar, em síntese, que a distinção reside no fato de que eventos antecedentes 
poderão tornar o contrato nulo em decorrência do erro, enquanto que eventos supervenientes poderão torna-lo 
não exigível pela frustation, in verbis: “The distinction, in English terminology, can be summed up by saying 
that antecedente events may make the contract void for mistake, while supervening events may discharge it by 
frustation.” TREITEL, Guenter. Frustation and Force Majeure. 3a ed. Londres: Sweet & Maxwell, 2014.p. 
7. 
110 TREITEL, Guenter. Frustation and Force Majeure. 3a ed. Londres: Sweet & Maxwell, 2014.p. 9. “A 
segunda distinção diz respeito aos efeitos legais das duas doutrinas. O erro torna um contrato nulo ab initio, 
enquanto a frustração apenas apresenta o efeito a partir da ocorrência do evento frustrante”. (tradução nossa). 
111 CRETELLA NETO, op. cit., p. 529/530. 
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clareza, as hipóteses que venham a constituir um evento de força maior, assim como 

estabelecerem o regime jurídico aplicável às hipóteses, uma vez serem estes – hipótese e 

regime – os elementos constitutivos da cláusula de força maior112. 

Essa conduta não se deve somente ao fato de a autonomia da vontade poder ser 

exercida com enorme margem de liberdade no âmbito de contratos internacionais – o que se 

mostra ainda mais verdadeiro quando submetidos à arbitragem -, mas ganha enorme 

relevância diante da possibilidade de delimitação pelas partes das hipóteses de incidência e 

respectivo regime jurídico aplicável, uma vez que, em não o fazendo, ou o fazendo de forma 

incompleta, recorrer-se-á à lei de regência do contrato, o que poderá  descaracterizar o 

quanto inicialmente pretendido pelas partes.    

Isso não significa, entretanto, que a cláusula de força maior deva ser, 

necessariamente, taxativa e minuciosa ao extremo, sendo certo que a doutrina e a 

jurisprudência internacionais trazem conceitos gerais – alguns dos quais baseados na lex 

mercatoria113, convenções internacionais e contratos modelos – que serão observados por 

árbitros ou por julgadores estatais diante de um conflito. 

                                                 
112 COSTA, José Augusto Fontoura; NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. As cláusulas de força maior e de 
hardship nos contratos internacionais. In: BATISTA, Luiz Olavo Batista; MAZZUOLI, Valério de Oliveira 
(orgs.). Direito do Comércio Internacional: teoria geral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. 
Coleção Doutrinas Essenciais: Direito Internacional, v. 5. p. 557. 
113 Bernardo Ramos Trindade, em artigo acerca do equilíbrio econômico sob a ótica internacional faz excelente 
análise dos princípios Trans-Lex, tidos como a nova Lex Mercatoria: “Atualmente, diante da globalização das 
relações comerciais, estão sendo criadas jurisprudências e princípios norteadores das relações internacionais. 
Uma das organizações que vêm fazendo um trabalho inovador a respeito do tema é a Trans-Lex Research. 
A Trans-Lex tem por objetivo a pesquisa sobre o direito transnacional, sistematizando Princípios e Regras de 
direito comercial internacional, podendo ser chamado de a Nova Lex Mercatoria. 
(...) 
O sistema de Princípios Trans-Lex, por sua vez, tem vários objetivos, a exemplo: possibilitar a determinação 
de qual lei será aplicada em uma disputa na qual as partes não tenham escolhido nenhuma lei específica ou 
fornecer parâmetros de interpretação quando as partes tenham escolhido a aplicação de diretrizes de direito 
comercial transnacional, princípios gerais de direito, lex mercatoria, ou outra fonte de apoio jurídico. 
(...) 
Atualmente, a Trans-Lex conta com cerca de 130 regras e princípios norteadores do direito internacional. Para 
fins do presente estudo, vale destacar o princípio do Duty to renegotiate. 
O princípio do Duty to renegotiate está previsto no item nº IV.6.7 da catagolação feita pela Organização e está 
expresso da seguinte forma: ‘Each party has a good Faith obligation to renegotiate the contract if there is a 
need to adpt the contract to changed circumstances and the continuation of performance can reasonably be 
expected from the parties.’ 
Nos comentários ao princípio, a Trans-Lex esclarece que tal princípio é derivado do princípio da boa-fé e que 
significa que as partes devem fazer seus melhores esforços para atingirem uma negociação benéfica e para 
buscarem a manutenção da equivalência comercial e suas respectivas obrigações contratuais”. TRINDADE, 
Bernardo Ramos. O equilíbrio contratual sob a ótica internacional. In: BERNARDES, Edson Garcia (org.). 
Administração Contratual e Claim: Coexistência Pacífica dos Aspectos Jurídicos e de Engenharia em 
Obras. São Paulo: Pini, 2015. p. 365-366. 
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Poderão também, quando não descritas de forma minuciosa, fazer mera remissão ao 

conceito constante em determinado sistema legal – ainda que distinto da lei de regência do 

contrato -, assim como a conceitos constantes de convenções internacionais ou mesmo a 

uma cláusula padrão, como a elaborada pela CCI, a título de exemplo. 

Não obstante, como elementos caracterizadores clássicos da força maior podem ser 

mencionados, (i) a imprevisibilidade, (ii) a ocorrência de fatos alheios à vontade das partes, 

(iii) a inevitabilidade, (iv) os fatos extraordinários e (v) a impossibilidade da execução do 

contrato de forma definitiva ou ainda que por determinado lapso temporal114, podendo ainda 

ser mencionados como normalmente constantes em sua redação, eventos como, (i) 

catástrofes naturais, (ii) revoluções, (iii) greves, (iv) impedimento de remessa de divisas, (v) 

impossibilidade de importação ou exportação etc. 

Da mesma forma, as partes, no exercício de sua autonomia privada, podem delimitar 

os eventos que não deverão ser enquadrados como força maior, assim como fixar, entre 

aqueles que o serão, quais seus efeitos – regime jurídico aplicável – e eventual delimitação 

temporal, visando evitar dúvidas acerca da consequência de imediata extinção do contrato 

ou de sua suspensão por determinado período, dentro do qual imagina-se poderá cessar o 

evento que deu causa à suspensão.    

Conclui-se, portanto, que, não obstante a menção aos elementos clássicos da cláusula 

de força maior, terão as partes autonomia para mitigá-los, mediante a omissão ou a atenuação 

a alguns deles, sendo certo, entretanto, que o aspecto basilar para distinguir a força maior da 

hardship é a noção de impossibilidade de cumprimento da obrigação versus a onerosidade 

excessiva decorrente de seu cumprimento, respectivamente. 

Visando, ainda, viabilizar o pleno exercício da faculdade conferida às partes pela 

cláusula, deve-se prever a notificação pelo devedor da ocorrência do evento que considera 

enquadrar-se como de força maior, assim como fazê-lo novamente uma vez cessados os seus 

efeitos, no caso de suspensão e não de extinção do contrato. 

                                                 
114 Tal caracterização aproxima-se certamente mais do conceito continental de força maior, com inspiração no 
Código Napoleônico, uma vez que destoa do conceito da frustation do direito anglo-saxão, assim como da 
teoria da base do negócio jurídico do direito alemão. Portanto, ainda que tenham sido mencionados como 
elementos caracterizadores da força maior de forma genérica, é certo que, no contexto de contratos 
internacionais, a depender da legislação aplicável, assim como do quanto efetivamente descrito pelas partes na 
redação da cláusula contratual, poderá haver a mitigação de alguns dos elementos mencionados.  
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Parece viável estipular-se que um terceiro, normalmente árbitro ou câmara arbitral, 

decida acerca de caracterizar-se determinado evento como de força maior ou não; veja-se 

apenas que tal possibilidade não se enquadra na cláusula arbitral padrão, sendo salutar a 

previsão expressa, inserida nas cláusulas de risco, acerca da viabilidade de acionar a 

arbitragem para delimitar a hipótese de incidência. 

Por fim, acerca da possibilidade de conferir a terceiro, ou mesmo a uma das partes, 

a definição acerca de fato e não de direito, é necessário atentar à vedação de determinadas 

leis ou regulamentos arbitrais ao julgamento de questões eminentemente fáticas, assim como 

pode-se pontuar haver quem defenda a classificação das cláusulas de risco na categoria das 

condições, o que traz consigo a necessária análise das condições puramente potestativas115. 

Uma vez definido o conceito da cláusula de força maior no âmbito dos contratos 

internacionais, passar-se-á à caracterização da cláusula de hardship, com especial ênfase em 

sua utilização em contratos internacionais de construção. 

A cláusula de hardship, de forma análoga à de força maior, contem em seu cerne a 

noção do risco inerente aos contratos de longa duração, visando, uma vez disparada, a 

equilibrar a relação havida entre as partes em momento pretérito à ocorrência do evento - 

hipótese de incidência. 

Entretanto, a hardship distancia-se da força maior por dois elementos básicos: (i) o 

evento não torna impossível o adimplemento da obrigação, mas tão somente faz que seja 

este extremamente oneroso, gerando nítido desequilíbrio contratual, e (ii) possui como 

alicerce a cláusula rebus sic stantibus, podendo esta ser afirmada como inerente aos 

contratos de longa duração. 

Com isso, correto afirmar que a redação das cláusulas de hardship apoia-se em dois 

critérios, o da imprevisibilidade do evento e o da excessiva onerosidade que este acarreta, 

sendo sua consequência a renegociação das condições contratuais e, apenas em assim não 

sendo possível, a extinção do vínculo contratual116. 

                                                 
115 COSTA, José Augusto Fontoura; NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. As cláusulas de força maior e de 
hardship nos contratos internacionais. In: BATISTA, Luiz Olavo Batista; MAZZUOLI, Valério de Oliveira 
(orgs.). Direito do Comércio Internacional: teoria geral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. 
Coleção Doutrinas Essenciais: Direito Internacional, v. 5. p. 555 a 594. 
116 Ibid., p. 565. 
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Ainda de forma semelhante à força maior, convém reiterar constituir-se a hardship 

expressão da autonomia da vontade plenamente exercida pelas partes ao negociarem e ao 

redigirem essa cláusula, razão pela qual suas hipóteses de incidência e regime jurídico 

aplicável poderá, por vezes, aproximar-se da imprevisão, e ora da teoria da base do negócio 

jurídico, ou mesmo de teorias anglo-saxãs que não se confundem com estas últimas. 

Não obstante, parece claro que os critérios acima apontados – imprevisibilidade e 

onerosidade excessiva – deverão prevalecer, sob pena de desfigurar-se a cláusula, valendo 

apenas menção à possibilidade de a imprevisibilidade vir a ser acrescida, ou substituída, pelo 

critério de inevitabilidade. 

Quanto aos demais efeitos da cláusula sob estudo, aproximam-se estes dos já 

mencionados ao tratar-se da força maior, ao que poderão as partes (i) definir os eventos que 

serão caracterizados como hipóteses de incidência da hardship; (ii) definir os efeitos 

decorrentes da ocorrência da hipótese de incidência; (iii) outorgar a terceiro a definição sobre 

o fato de o evento enquadrar-se ou não como hardship; assim como (iv) definir o destino do 

contrato durante o processo de renegociação, ou seja, sua suspensão ou a continuidade de 

seus efeitos.     

Por fim, ainda que se tenha afirmado, de forma análoga à cláusula de força maior, 

ser a hardship sujeita à livre estipulação das partes, deve-se ter clara a noção de não se 

encontrar o contrato acima e desvinculado de qualquer sistema legal, o qual certamente será 

invocado em caso de litígio. 

Isso posto, o que se pode afirmar, a par da significativa margem de liberdade 

outorgada às partes na redação da cláusula de hardship, é a efetiva existência de distinção 

acadêmica entre esta e a força maior, consubstanciada no fato de, na primeira, – hardship – 

falar-se em evento que torne excessivamente onerosa a prestação da obrigação, mas não a 

impeça, enquanto que na última – força maior – fala-se em evento que impeça o 

cumprimento do contrato, ou ao menos de parte dele, acarretando, caso não venha a cessar, 

na inarredável extinção do contrato.  

Abordados os conceitos das cláusulas de risco nos contratos internacionais, passa-se 

abaixo a breve estudo acerca destas no âmbito dos contratos FIDIC. 
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Na cláusula 19 das condições gerais do New Red Book 1999, verifica-se a previsão 

acerca dos eventos de força maior que afetem o contrato, significando força maior, nos 

termos da subcláusula 19.1, um evento ou circunstância excepcional, (i) que escape ao 

controle das partes, (ii) que a parte não poderia razoavelmente ter previsto antes de celebrar 

o contrato, (iii) que, uma vez ocorrido, a parte não poderia razoavelmente ter evitado ou 

superado e (iv) que não seja imputável de forma significativa à outra parte. 

Mencionada subcláusula 19.1 traz, ainda, rol exemplificativo dos eventos que 

poderão vir a ser caracterizados como de força maior, desde que presentes os elementos 

descritos acima. Esses eventos ou circunstâncias excepcionais poderão incluir, sem se 

limitar, (i) guerras, hostilidades (tenha ou não sido declarada guerra), invasão ou ataque de 

inimigos estrangeiros, (ii) rebelião, terrorismo, revolução, insurreição, golpe militar, 

usurpação do poder ou guerra civil, (iii) motins, distúrbios, desordem, lockout ou greve por 

quaisquer pessoas - à exceção do pessoal do empreiteiro e outras pessoas a serviço do 

empreiteiro ou subempreiteiros -, (iv) munições de guerra, materiais explosivos, radiação 

ionizante ou contaminação por radioatividade – exceto se suscetível de ser imputável à 

utilização pelo empreiteiro – e (v) catástrofes naturais, tais como terremotos, furacões, tufões 

ou atividade vulcânica. 

Uma vez verificado o evento que constitua força maior e que impeça a parte de 

cumprir suas obrigações contratuais, deverá a outra parte ser notificada, com o detalhamento 

das obrigações cujo adimplemento está impedido ou que será impedido. Essa notificação 

ocorrerá no prazo de quatorze dias, contados da data em que a parte afetada tiver 

conhecimento, ou devesse ter tomado conhecimento, do evento ou da circunstância que 

constitui força maior117. 

Ainda de acordo com as condições gerais FIDIC, cada uma das partes contratantes 

se obriga a envidar todos os esforços razoáveis para minimizar qualquer atraso no 

cumprimento do contrato diante de situação de força maior, assim como as partes obrigam-

se a notificar a outra uma vez cessados os efeitos do evento ou circunstância que 

caracterizava a força maior118. 

                                                 
117 FIDIC New Red Book. Subcláusula 19.2. 1999. 
118 FIDIC New Red Book. Subcláusula 19.3. 1999. 
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A previsão acima mencionada, de obrigar-se a parte afetada a notificar a outra acerca 

da interrupção dos efeitos do evento ou circunstância que caracterizava a força maior, 

transparece a noção implícita de que a força maior que venha a impedir o cumprimento do 

contrato não deverá gerar, ao menos imediatamente, sua extinção; ou seja, dá-se a suspensão 

dos efeitos do contrato por determinado lapso temporal, dentro do qual poderão cessar os 

efeitos do evento, retornando as partes ao normal cumprimento de suas obrigações 

contratuais. 

Entretanto, visando mesmo garantir certa previsibilidade ao contrato, a subcláusula 

19.6119 afirma não poder a suspensão do contrato exceder o período contínuo de oitenta e 

                                                 
119 FIDIC New Red Book. 1999. “19.6 Optional Termination, Payment and Release 
If the execution of substantially all the Works in progress is prevented for a continuous period of 84 days by 
reason of Force Majeure of which notice has been given under Sub-Clause 19.3 [Notice of Force Majeure], or 
for multiple periods which total more than 140 days due to the same notified Force Majeure, then either Party 
may give to the other Party a notice of termination of the Contract. In this event, the termination shall take 
effect 7 days after the notice is given, and the Contractor shall proceed in accordance with Sub-Clause 16.3 
[Cessation of Work and Removal of Contractor’s Equipment]. 
Upon such termination, the Engineer shall determine the value of the work done and issue a Payment Certificate 
which shall include: 

(a) the amounts payable for any work carried out for which a price is stated in the Contract; 
(b) the Cost of Plant and Materials ordered for the Works which have been delivered to the Contractor, 

or of which the Contractor is liable to accept delivery: this Plant and Materials shall become the 
property of (and be at the risk of) the Employer when paid for by the Employer, and the Contractor 
shall place the same at the Employer’s disposal; 

(c) any other Cost or liability which in the circumstances was reasonably incurred by the Contractor in 
the expectation of completing the Works; 

(d) the Cost of removal of Temporary Works and Contractor’s Equipment from the Site and the return of 
these items to the Contractor’s works in his country (or to any other destination at no greater cost); 
and 

(e) the Cost of repatriation of the Contractor’s staff and labour employed wholly in connection with the 
Works at the date of termination.” 

 
“Cláusula 19.6 Resolução Opcional, Pagamento e Quitação 
Caso a realização de uma parte significativa dos Trabalhos esteja impedida por um período contínuo de 84 dias 
por motivo de Força Maior notificada nos termos do nº. 2 [Notificação de Força Maior] da Cláusula 19, ou por 
múltiplos períodos que totalizem mais de 140 dias por motivo do mesmo evento de Força Maior notificado, 
qualquer das Partes pode notificar a outra da resolução do Contrato. Neste caso, a resolução será eficaz 7 dias 
após a respectiva notificação, obrigando-se o Empreiteiro a prosseguir nos termos do nº. 3 [Interrupção dos 
Trabalhos e Remoção do Equipamento do Empreiteiro] da Cláusula 16. 
Em caso de resolução, o Gestor de projecto determinará o valor dos trabalhos realizados e emitirá um 
Certificado para Pagamento que inclua: 

(a) os montantes devidos por qualquer trabalho efectuado cujo preço seja indicado no Contrato, 
(b) o Custo das Instalações e Materiais encomendados para os Trabalhos que tenham sido entregues ao 

Empreiteiro, ou cuja entrega deva ser aceite pelo Empreiteiro. Neste caso, essas Instalações e 
Materiais tornar-se-ão propriedade (e ficarão sob o risco) do Dono da Obra quando pagos por este, e 
o Empreiteiro deve colocá-las à disposição daquele, 

(c) qualquer outro Custo ou responsabilidade em que, de acordo com as circunstâncias, o Empreiteiro 
tenha razoavelmente incorrido com a intenção de concluir os Trabalhos, 

(d) o Custo da remoção das Estruturas Provisórias e do Equipamento do Empreiteiro do Local da Obra e 
a restituição destes elementos para os Trabalhos do Empreiteiro para o seu país de origem (ou para 
qualquer outro destino sem custos acrescidos), e 
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quatro dias, ou de múltiplos períodos que totalizem mais de cento e quarenta dias, desde que 

em decorrência do mesmo evento de força maior.  

Ocorrendo a suspensão do contrato nos termos descritos, qualquer das partes poderá 

notificar a outra de sua resolução, que será considerada eficaz sete dias após a notificação, 

cabendo, na sequência, ao gestor do projeto determinar o valor dos trabalhos realizados e 

emitir o certificado para pagamento a favor do empreiteiro.  

Isso posto, não obstante a ocorrência de evento de força maior acarrete a suspensão 

do contrato, caso venha o empreiteiro a incorrer em atraso ou custos adicionais em 

decorrência do evento, poderá, nos termos da subcláusula 19.4120, mediante procedimento 

de claim, requerer ao gestor de projeto (i) prorrogação de prazo, caso a conclusão dos 

trabalhos esteja atrasada ou vá atrasar, assim como (ii) o recebimento dos custos incorridos, 

desde que presentes os elementos caracterizadores da força maior, nos termos das alíneas (a) 

a (d) da subcláusula 19.1, e desde que os eventos ocorram no país de realização da obra, à 

exceção de guerra, hostilidades, invasão ou ataque de inimigos estrangeiros. 

Por fim, na edição de 2017 do New Red Book, a FIDIC optou por substituir a 

expressão “force majeure”, constante na cláusula 19 do CONS 1999, por “exceptional risks”, 

                                                 
(e) o Custo de repatriamento do Pessoal e da mão-de-obra do Empreiteiro empregue a tempo inteiro em 

relação aos Trabalhos na data de resolução do Contrato.” 
120 FIDIC New Red Book. 1999. “19.4 Consequences of Force Majeure 
If the Contractor is prevented from performing any of his obligations under the Contract by Force Majeure of 
which notice has been given under Sub-Clause 19.2 [Notice of Force Majeure], and suffers delay and/or incurs 
Cost by reason of such Force Majeure, the Contractor shall be entitled subject to Sub-Clause 20.1 [Contractor’s 
Claims] to: 

(a) an extension of time for any such delay, if completion is or will be delayed, under Sub-Clause 8.4 
[Extension of Time for Completion], and 

(b) if the event or circumstance is of the kind described in sub-paragraphs (i) to (iv) of Sub-Clause 19.1 
[Definition of Force Majeure] and, in the case of sub-paragraphs (ii) to (iv), occurs in the Country, 
payment of any such Cost. 

After receiving this notice, the Engineer shall proceed in accordance with Sub-Clause 3.5 [Determinations] to 
agree or determine these matters.”  
 
“Cláusula 19.4 Consequências da Força Maior 
Se o Empreiteiro estiver impedido de cumprir qualquer uma das suas obrigações nos termos do Contrato por 
motivo de Força Maior notificado nos termos do nº. 2 [Notificação de Força Maior] da Cláusula 19, e se atrase 
e/ou incorra em Custos em virtude da referida Força Maior, o Empreiteiro terá direito, sujeito ao disposto no 
nº. 1 [Pretensões do Empreiteiro] da Cláusula 20, a: 

(a) uma prorrogação do prazo por qualquer dos referidos atrasos, caso a conclusão esteja atrasada ou vá 
atrasar-se, ao abrigo do nº. 4 [Prorrogação do Prazo para Conclusão] da Cláusula 8, e  

(b) se o evento ou circunstância for do tipo descrito nas alíneas (i) a (iv) do nº. 1 [Definição de Força 
Maior] da Cláusula 19 e, no caso das alíneas (ii) a (iv), ocorrer no País, ao pagamento de qualquer um 
dos referidos Custos. 

Após ter recebido esta notificação, o Gestor de Projecto deve proceder nos termos do nº. 5 [Decisões] da 
Cláusula 3 de modo a acordar ou decidir a questão. 
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agora previstos na cláusula 18, sendo, entretanto, a definição de “exceptional risks” similar 

àquela de “force majeure”121.  

Explicação coerente para a alteração é a natureza incerta, diversidade de conceitos e 

definições distintas de “força maior” nas respectivas jurisdições sob as quais o contrato 

poderá estar sujeito122. 

Diante, portanto, da busca empreendida neste capítulo de uma conclusão acerca do 

conceito de contrato de construção internacional, foram apresentados os critérios 

doutrinários a viabilizar a tarefa proposta. 

Após a enumeração dos critérios empírico, doutrinário, convencional e realista, 

afirmou-se ser este último o que passou a ser adotado não somente no Brasil, como no 

exterior, diante das insuficiências do critério doutrinário, assim como da estreiteza das 

fórmulas convencionais. 

Uma vez estabelecida a premissa acima, julgou-se necessária a menção às principais 

cláusulas constantes em um contrato internacional, o que poderia, por certo, facilitar a 

avaliação de configurar-se o Red Book como contrato de construção internacional ou 

doméstico. 

Frise-se que a preocupação com a sua natureza – nacional ou internacional – decorre 

dos importantes fatos de (i) figurar indubitavelmente como modelo contratual 

internacional123, assim como (ii) a própria FIDIC fazer constar, no preâmbulo de seus livros, 

recomendação para utilização dos modelos em concursos internacionais. 

Entretanto, em razão mesmo do fato de constar no preâmbulo dos livros FIDIC, na 

sequência da recomendação oficial para sua utilização em concursos internacionais, a 

necessidade da introdução de possíveis modificações a depender da jurisdição sob a qual 

sejam utilizados, “em particular quando as Condições Gerais sejam utilizadas em contratos 

                                                 
121 WHITE&CASE. Disponível em: <https://www.whitecase.com/publications/alert/new-fidic-rainbow-red-
yellow-and-silver>. Acesso em: 11 out. 2018. 
122 KLEE, Lukas. International Construction Contract Law. Chichester: Wiley Blackwell. 2015. p. 370. 
123 Veja que aqui não se está a afirmar ser o Red Book um contrato internacional, mas sim ser um modelo 
contratual internacional, uma vez que elaborado por uma entidade que representa parte da indústria da 
construção internacional, localizada na Suíça, cujos modelos contratuais são concebidos com apoio em 
contratos desenvolvidos em um ambiente de commom law. 
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nacionais”, resta alimentada a confiança na possibilidade de adoção dos modelos contratuais 

FIDIC sob um ambiente de contratação puramente nacional. 

Sendo estas, portanto, as perguntas que a presente tese busca responder, quais sejam, 

(i) ser necessariamente o Red Book um contrato internacional, e (ii) como se dá sua utilização 

sob o sistema legal brasileiro, passa-se às conclusões deste capítulo, que deverão auxiliar na 

solução do primeiro questionamento acima. 

Nesse sentido, viável concluir-se que os modelos contratuais FIDIC, passando a ser 

utilizados de forma mais constante para a realização de obras no Brasil, como decorrência 

imediata de uma ansiada maior abertura econômica, deverão fazer parte da rotina de 

empreendimentos que possuam algum elemento de estraneidade. 

Isso porque, sua utilização será solicitada ou sugerida por algum stakeholder 

envolvido no projeto que tenha contato ou familiaridade com os modelos FIDIC, 

normalmente construtoras estrangeiras ou instituições financiadoras tais quais os Bancos de 

Desenvolvimento. 

Em assim ocorrendo, há real possibilidade de, a depender do caso concreto, vir a ser 

o contrato de construção firmado considerado um contrato internacional, uma vez que, nas 

hipóteses narradas imediatamente acima, certamente encontrar-se-á presente uma cláusula 

arbitral – muitas das vezes na Câmara de Comércio Internacional de Paris -; partes de 

distintas nacionalidades e domicílios; lei de regência que poderá ser outra que não a 

brasileira – provável a utilização da lex mercatoria ou lex constructionis -; assim como, caso 

afastada a arbitragem, deve-se considerar a usual previsão do foro de eleição em Londres, 

pela já sedimentada expertise de seus membros e constante utilização das Cortes britânicas 

para a solução de conflitos envolvendo contratos internacionais de construção. 

A conclusão acima apoia-se na adoção do critério realista para a aferição da 

internacionalidade do contrato; ou seja, contratos de construção firmados em atenção aos 

modelos contratuais FIDIC poderão ser considerados contratos de construção internacionais, 

a depender da análise do caso concreto e da necessária presença de determinados elementos 

de estraneidade. 

Nessa linha, o que se buscou neste capítulo foi apresentar as cláusulas típicas dos 

contratos internacionais, com vistas a facilitar a tarefa de interpretação diante de um contrato 
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de construção FIDIC Red Book, devendo-se partir do critério realista, não restando dúvidas, 

entretanto, acerca da maior probabilidade da presença de variados elementos de 

estraneidade, diante de contratação que se utilize de modelos contratuais internacionais. 

Já quanto às consequências de vir a ser caracterizado como contrato internacional, 

pode-se afirmar um maior grau de liberdade conferido às partes contratantes, sendo 

extremamente reduzido o risco de questionamento por tribunal brasileiro acerca da inserção 

dos mencionados elementos de estraneidade em tal contrato. 

Terão as partes, nesse caso, exercido a autonomia privada que lhes é conferida em 

ambiente de contratação internacional, sendo plenamente possível e adequada a escolha de 

local da arbitragem em tribunal internacional; foro de eleição, quando for o caso, em país 

distinto do local do contrato; ou ainda a escolha da lei aplicável em atenção à racionalidade 

ínsita ao negócio jurídico firmado. 

Por outro lado, é correto afirmar que a mera submissão de determinado conflito à 

arbitragem, a tratar-se de contrato doméstico ou internacional, poderá revestir-se dos 

mesmos elementos acima apontados no que se afirmam serem as vantagens de litigar-se 

diante de contrato internacional. 

Ou seja, a autonomia da vontade cujo pleno exercício se busca em um contrato 

internacional, estará da mesma forma respeitada ao inserir-se cláusula arbitral em contrato 

puramente doméstico, o que se infere pela leitura do artigo 2º da Lei 9.307/1996: 

Art. 2º A arbitragem poderá ser de direito ou de eqüidade, a critério das partes. 

§ 1º Poderão as partes escolher, livremente, as regras de direito que serão 
aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à 
ordem pública. 

§ 2º Poderão, também, as partes convencionar que a arbitragem se realize com 
base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras 
internacionais de comércio. 

Entretanto, deve ser considerado que, diante de contrato de construção internacional, 

que objetiva a realização de determinada obra no Brasil, com a parte contratante sediada no 

exterior, e cujo valor de adjudicação do contrato não ultrapasse poucos milhões de reais, há 

certamente a possibilidade de se optar pelo afastamento da cláusula arbitral. 

Explica-se. Não concordando a parte estrangeira com a indicação de foro de eleição 

no Brasil, assim como tendo em vista o enorme custo de se litigar no Tribunal Arbitral da 



76 
 

Câmara de Comércio Internacional – International Chamber of Commerce (ICC) -, contido 

à subcláusula 20.6 – Arbitration - do Red Book, aliado à hipótese de acreditarem as partes 

que conseguirão resolver suas disputas por meio de decisões emitidas pelo engenheiro ou 

por um dispute board indicado no contrato, a previsão de foro de eleição inglês ou de outra 

jurisdição acostumada a lidar com contratos internacionais de construção pode se revelar 

extremamente menos custosa e da mesma forma eficaz. 

Demonstrada a maior liberdade conferida às partes diante de um contrato 

internacional, necessário mencionar peculiaridades a serem observadas na escolha da lei 

aplicável, assim como do foro de eleição e da clausula arbitral contida à subcláusula 19.6. 

Tal menção afigura-se necessária com vistas a buscar evitar, ou ao menos mitigar, 

problemas que poderão ser enfrentados pelas partes diante de uma disputa, em sede de 

arbitragem ou mesmo de tribunal estatal. 

A iniciar pela lei do contrato, ainda que se vislumbre plenamente possível a indicação 

da lei inglesa, ou mesmo dos princípios inerentes aos contratos FIDIC ou contratos de 

construção internacionais, como uma derivação da lex mercatoria, deverão ser 

necessariamente observadas as limitações urbanísticas ao direito de construir124, válidas para 

obras erigidas no Brasil, independentemente da natureza doméstica ou internacional do 

contrato de construção, bem como de sua lei de regência125. 

A par da conclusão acima, deve-se atentar ao já afirmando risco de, tendo a obra sido 

realizada no Brasil, vir a ser afastada a vontade das partes, aplicando-se, como consequência, 

a legislação brasileira ao contrato. Diante desse risco, julga-se importante avaliarem as partes 

a indicação da sujeição do contrato à lei brasileira. 

Já quanto ao foro de eleição, ainda que se mostre sua escolha certamente facilitada 

em decorrência do artigo 25 do Código de Processo Civil de 2015, o risco acima discutido 

no sentido do afastamento pelos tribunais brasileiros da lei de regência estrangeira, para 

                                                 
124 Pode-se aqui afirmar, a título de exemplo, o Estatuto da Cidade, Código de Obras, Leis de Zoneamento, 
Plano Diretor. 
125 Ao lado das limitações administrativas, deve ser menciona a necessária observância, em obras realizadas 
em território nacional, das leis que regulam a profissão do engenheiro e arquiteto (Lei 5.194/1966 e Lei 
12.378/2011). 
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aplicação da brasileira, pode resultar em litígio jurídico cuja mensuração do tempo de 

duração afigura-se impossível.  

Mas, além do fator de risco ora pontuado, a eventual indicação de foro estrangeiro 

poderá trazer consigo grande dificuldade normalmente presente em disputas envolvendo 

contratos de construção, ou seja, a realização de provas periciais no local das obras. 

A alusão que se faz à maior dificuldade e custo inerentes à obtenção de provas em 

local distinto daquele no qual se processa a lide, pode ser aproveitada na abordagem que se 

pretende fazer acerca da subcláusula 19.6 do Red Book. 

Mencionada subcláusula, ao regular a submissão de disputas à arbitragem, afirma 

que, salvo disposição em contrário pelas partes, o conflito será resolvido de acordo com o 

regulamento de arbitragem da Câmara de Comércio Internacional. 

Ocorre que, devido ao elevado custo de se litigar na Câmara de Comércio 

Internacional, assim como por ter esta sua sede em Paris, à exceção das hipóteses de 

contratos de construção cujos valores permitam e mesmo indiquem a necessidade de litigar-

se perante esta Câmara, mostra-se sensivelmente mais adequado e viável indicar tribunal 

arbitral no país onde se localizam as obras. 

O que se conclui, portanto, após a análise das características inerentes aos contratos 

internacionais, é o fato de, ainda que no mais das vezes, ao se firmar um contrato de 

construção sob o modelo contratual Red Book, possa-se estar diante de um contrato 

internacional, não se pode afirmar ser esta uma conclusão absoluta, uma vez que dependerá 

da análise de cada contratação de forma particular, com a observação dos elementos de 

estraneidade constantes no contrato firmado. 

Em sendo considerado um contrato internacional, estarão as partes aptas a regularem 

sua relação de forma mais livre e ampla, fazendo espelhar no instrumento jurídico firmado, 

suas reais necessidades sob uma perspectiva racional, econômica e jurídica. 

Por fim, ainda que não se possa concluir pela necessária caracterização do Red Book 

como contrato de construção internacional, nas hipóteses em que vier a sê-lo, tal fato trará 

consequências às partes, mormente quando afastada a previsão de solução das disputas pela 

via arbitral.  
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3 CONTRATO DE CONSTRUÇÃO - EMPREITADA 

 

O presente capítulo abordará o gênero “contrato de construção”, mediante o estudo 

de sua espécie tipificada no Código Civil brasileiro - a empreitada -, com vistas a viabilizar 

a posterior análise acerca dos principais elementos do Red Book, para que se possa aferir a 

sua tipicidade, e consequente sujeição ao regime legal da empreitada. 

Essa estratégia viabilizará o estudo a ser realizado no capítulo 5, onde se deverá 

comparar as características inerentes ao Red Book, com aquelas do contrato típico da 

empreitada e do contrato atípico conhecido por EPC – Engineering, Procurement and 

Construction, objetivando, conforme afirmado, aferir a sujeição do modelo contratual CONS 

ao regime legal da empreitada.  

Isso posto, deve-se iniciar pela menção ao gênero “contrato de construção”, sendo 

digna de nota, mormente no âmbito de uma tese que busca fomentar o estudo de formas mais 

modernas de contratação de obras, a afirmação de autoria de Hely Lopes Meirelles126, ao se 

referir especificamente ao ambiente legal brasileiro da construção: “O Código Civil de 2002 

trata da construção como se de 1916 a 2002 mudanças não houvessem ocorrido no Brasil e 

o transformado de um país rural em um país urbano!” 

A observação acima, de autoria de um dos maiores especialistas no tema, afigura-se 

extremamente oportuna no contexto da presente tese, ratificando o argumento da 

imprescindibilidade da adoção de contratos de construção considerados mais modernos, 

transparentes, e de acordo com a evolução percebida no mercado da construção civil mundial 

nas últimas décadas. 

Já quanto aos caracteres dos contratos de construção, novamente Hely Lopes 

Meirelles os conceitua da seguinte forma: 

Contrato de construção é todo ajuste para execução de obra certa e determinada, 
sob direção e responsabilidade do construtor, pessoa física ou jurídica legalmente 
habilitada a construir, que se incumbe dos trabalhos especificados no projeto, 
mediante as condições avençadas com o proprietário ou comitente. 127 

                                                 
126 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de Construir. 10ª ed. Atualizada por Adilson Abreu Dallari; Daniela 
Libório Di Sarno; Luiz Guilherme da Costa Wagner Jr e Mariana Novis. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 
2011. p. 242. 
127 Ibid., p. 236. 
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   Afirma o autor que o conceito acima transcrito abarca, na sua generalidade, as duas 

modalidades de contrato de construção de obra particular conhecidas e praticadas no cenário 

nacional, a empreitada e a administração, ao que aduz, ainda, distinguirem-se entre si pelas 

condições econômicas da obra, mas guardarem as específicas características do gênero 

“contrato de construção”. 

Tratando, ainda, do gênero contrato de construção, tem-se que seu objeto será, 

necessariamente, a execução de obra material certa e determinada - edifício, galpão, estrada, 

ponte -; seu executor, será pessoa física ou jurídica, legalmente autorizada a construir; o 

projeto aprovado, a ser executado pelo construtor, poderá ser elaborado pelo dono da obra 

– contratos design-bid-build -, ou ainda ser contratada a sua elaboração pelo próprio 

construtor, o que se dará em contratos na modalidade design-build, como aquela observada 

nos contratos EPC, sendo imperiosa, da mesma forma, a realização dos trabalhos em atenção 

às especificações do projeto, normas técnicas e normas legais da construção; deverão estar 

previstas as condições particulares de execução dos trabalhos, como prazo de conclusão da 

obra, qualidade dos materiais, data de início dos trabalhos, acesso ao local das obras etc. -;  

e, por fim, necessária a previsão do preço do contrato, podendo este ser formado em 

observância a variados conceitos, sendo característicos os contratos a preço global – lump 

sum – e os contratos por séries ou unidades.  

A par dos caracteres acima pontuados, trata-se o contrato de construção de contrato 

consensual – uma vez que resulta do simples acordo de vontade entre as partes contratantes; 

pessoal – porque implica no cumprimento de obrigação de fazer; sinalagmático – porque 

estabelece obrigações recíprocas para os contratantes; comutativo – não havendo que se falar 

na existência de álea, presentes obrigações equivalentes e previamente mensuradas e 

oneroso – pois ambas as partes obtêm um proveito, uma vantagem, ao qual corresponde um 

sacrifício do outro contratante; de execução sucessiva ou continuada, pela sua própria 

natureza e complexidade, demandando tempo para a entrega da obra contratada devidamente 

concluída. Tem-se, por fim, prescindir de forma escrita, podendo ser celebrado verbalmente, 

muito embora essa solução não se mostre viável, na prática, para contratos de construção de 

grandes obras. 

Quanto às partes contratantes, importante consignar observação acerca das premissas 

a serem atendidas por aquele que deseje figurar na condição de contratado em contrato de 
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construção. Sobre o tema, deve-se mencionar as Leis 5.194/66 e 12.378/2011, reguladoras 

da profissão do engenheiro, do arquiteto e do agrônomo.  

De acordo com as normas supracitadas, o construtor “só poderá ser um destes 

profissionais habilitado (art. 2º) e registrado como firma individual ou sociedade construtora 

regularmente inscrita no CREA (arts. 55 e 59).”128 

Ainda de acordo com o artigo 15 da Lei 12.378/2011, o contrato firmado com pessoa 

física não habilitada a construir ou mesmo com pessoa jurídica não registrada no respectivo 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) afigura-se nulo de pleno direito, 

revestindo-se tal previsão do caráter de norma pública.  

 Por fim, afigura-se o contrato de construção, de maneira geral, como contrato não 

personalíssimo, uma vez que não se contrata a realização de uma obra, no mais das vezes, 

pela qualidade pessoal do construtor, mas sim por diversos fatores que passam pelo valor da 

obra, qualidade do corpo técnico, prazo de conclusão, sede da contratada, entre outros. 

Essa afirmação encontra guarida no artigo 626 do Código Civil129, ao afirmar a não 

extinção do contrato pela morte de qualquer das partes, salvo se ajustado em consideração 

às qualidades pessoais do empreiteiro.  

O caráter não personalíssimo do contrato de construção exterioriza-se ainda pela 

nítida necessidade de contratação de diversos prestadores de serviços pelo construtor, 

estranhos à relação contratual existente entre este e o dono da obra. Reveste-se a construção 

civil, nos dias atuais, de enorme especificidade, com a presença de diversos prestadores de 

serviço no local da obra, cada qual exercendo sua especialidade, o que certamente se acentua 

ao tratarmos de obras complexas. 

Uma vez caracterizado o contrato de construção como gênero, cabe agora o estudo 

do contrato de construção tipificado no Código Civil, na espécie contrato de empreitada, 

servindo o seu regime legal à interpretação (i) de omissões verificadas em contratações no 

                                                 
128 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de Construir. 10ª ed. Atualizada por Adilson Abreu Dallari; Daniela 
Libório Di Sarno; Luiz Guilherme da Costa Wagner Jr e Mariana Novis. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 
2011. p. 238. 
129 BRASIL. Código Civil. 2002. “Art. 626. Não se extingue o contrato de empreitada pela morte de qualquer 
das partes, salvo se ajustado em consideração às qualidades pessoais do empreiteiro”. 
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formato empreitada, assim como (ii) de eventual contrato de construção atípico utilizado na 

contratação de obras em nosso país130. 

Passando à análise específica da empreitada, pode-se afirmar ser esta um contrato 

nominado de construção, tipificado no Código Civil, em seu Título VI, Capítulo VIII, dos 

artigos 610 ao 626.  

 Deve-se mencionar, a título de observação, a existência de previsão específica do 

contrato de empreitada também na Lei 4.591/64, em seus artigos 55, 56 e 57. Ocorre que a 

tipificação do contrato de empreitada na Lei de Condomínio e Incorporação, muito embora 

se aproxime, na quase totalidade de suas características, à empreitada do Código Civil, 

deverá ser aplicada tão somente em obras no âmbito de incorporações imobiliárias, conforme 

definição do artigo 28, parágrafo único131, da lei de regência. 

Apenas visando aclarar eventual dúvida no que se refere à atividade empresarial 

regulada estritamente pelo Código Civil e aquela regulada pela Lei 4.591/64, esta última 

será vislumbrada quando presentes os elementos caracterizadores da incorporação 

imobiliária, ou do denominado contrato de incorporação imobiliária, o qual, muito embora 

inominado, é certamente tipificado na Lei de Condomínio e Incorporação. 

Sobre o tema, Everaldo Augusto Cambler, certamente um dos maiores especialistas 

na matéria em nosso país, afirma: 

O núcleo da atividade incorporativa resume-se, a partir disso, em um negócio 
jurídico, denominado ‘contrato de incorporação imobiliária’, por intermédio do 
qual, basicamente, alguém (o incorporador) obriga-se a promover a construção do 
edifício e a transferir a propriedade das unidades autônomas em que o mesmo foi 
dividido, cabendo à outra parte (o candidato a proprietário ou adquirente) pagar o 
preço previamente ajustado. A esse negócio jurídico denominamos incorporação 
imobiliária stricto sensu.132 

                                                 
130 A eventual utilização do regime legal da empreitada para a interpretação de contratos atípicos de construção, 
muito embora no geral não se mostre adequada, é uma tendência observada ao analisar-se decisões de tribunais 
estatais, fato este por certo mais difícil de ser observado em câmaras arbitrais acostumadas a lidar com contratos 
complexos de construção.  
131 BRASIL. Código Civil. 2002. “Art. 28. As incorporações imobiliárias, em todo o território nacional, reger-
se-ão pela presente Lei.” 
Parágrafo único. Para efeito desta Lei, considera-se incorporação imobiliária a atividade exercida com o intuito 
de promover e realizar a construção, para alienação total ou parcial, de edificações ou conjunto de edificações 
compostas de unidades autônomas. 
132 CAMBLER, Everaldo. Responsabilidade Civil na Incorporação Imobiliária. 2ª ed. São Paulo: Ed. 
Revista dos Tribunais, 2014. p. 32. 
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Portanto, deve-se estabelecer a premissa de que, no presente estudo, tratar-se-á 

apenas e tão somente da empreitada regulada pelo Código Civil, ou seja, aquela firmada no 

âmbito da contratação da construção de uma obra pelo comitente, cujo objeto cinge-se única 

e exclusivamente à entrega da obra concluída, inexistente, portanto, a obrigação de entrega 

de unidade imobiliária vinculada à fração ideal previamente comercializada.  

Isso posto, poderá o contrato de empreitada assumir diversas modalidades, 

conservando, entretanto, sua estrutura, conforme se passa a demonstrar. Nesse sentido, 

afirma Hely Lopes Meirelles que: 

O contrato de empreitada, qualquer que seja a sua modalidade, caracteriza-se pela 
prévia especificação do que vai ser executado, pela prefixação do preço do 
empreendimento, pela autonomia do empreiteiro na condução da obra e pela sua 
completa responsabilidade técnica e econômica por toda a execução do objeto do 
ajuste.133 

Quanto à forma de execução do trabalho, nos termos do artigo 610, do Código 

Civil134, poderá a empreitada ser de lavor – modalidade na qual o empreiteiro não fornece 

os materiais, consistindo sua participação apenas na prestação do trabalho necessário à 

realização da obra - ou mista – espécie na qual o empreiteiro participa não apenas com seu 

trabalho, como concorre da mesma forma com o fornecimento dos materiais necessários à 

construção: 

a) Empreitada de lavor (só mão de obra) ou mista. 
Como previsto no art. 610, do Código Civil, a empreitada de lavor, ou de mão de 
obra, é a modalidade na qual o empreiteiro não fornece os materiais. Sua 
participação consiste apenas em seu trabalho. Cabe ao dono da obra o 
fornecimento da matéria prima necessária. A empreitada mista é a espécie na qual 
o empreiteiro participa não apenas com o seu trabalho, como também fornece os 
materiais necessários à consecução da obra.135 

Importante notar que, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 610, a obrigação 

de fornecer os materiais não se presume, devendo resultar da lei ou, ainda, da vontade das 

partes. Tal afirmação terá consequências diretas no que tange à responsabilidade do 

empreiteiro, conforme se detalhará adiante. 

                                                 
133 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de Construir. 10ª ed. Atualizada por Adilson Abreu Dallari; Daniela 
Libório Di Sarno; Luiz Guilherme da Costa Wagner Jr e Mariana Novis. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 
2011.  p. 268. 
134 BRASIL. Código Civil. 2002. “Art. 610. O empreiteiro de uma obra pode contribuir para ela só com seu 
trabalho ou com ele e os materiais. 
§ 1o A obrigação de fornecer os materiais não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. 
§ 2o O contrato para elaboração de um projeto não implica a obrigação de executá-lo, ou de fiscalizar-lhe a 
execução.” 
135 DEL MAR, Carlos Pinto. Direito na Construção Civil. São Paulo: Pini:Leud, 2015. p. 68. 
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 Quanto à formação do preço, poderá a empreitada ser a preço fixo ou global – caso 

a remuneração seja estipulada para a totalidade da obra, sem considerar as etapas de sua 

construção; a preço reajustável – caso inserida cláusula permissiva de variação do preço em 

decorrência do aumento dos materiais ou da mão de obra, ou ainda no caso de se prever 

antecipadamente o reajuste no valor do contrato em razão da variação de índices adotados, 

nas épocas previamente estabelecidas; por medida ou preço unitário – caso em que estipular-

se-á o pagamento ao empreiteiro pela quantidade de trabalho realizado, sendo devido o 

pagamento na proporção da obra concluída e medida136; por séries – quando “o preço é 

fixado para as partes em que se dividir a obra, as quais serão recebidas e pagas 

separadamente, conforme forem sendo concluídas e entregues.”137; por preço máximo – 

trata-se de modalidade híbrida, conjugando elementos da empreitada a preço global e da 

empreitada por medida, sendo estabelecido pelas partes um limite de custo ao contrato, 

podendo viabilizar maior equilíbrio entre os contratantes, mitigando possíveis distorções 

decorrentes de um modelo rígido tal qual a empreitada global e das incertezas verificadas 

nas empreitadas por medida ou por série; por preço de custo – na qual o empreiteiro age 

como se de empreitada a preço global se tratasse, realizando a compra e o fornecimento dos 

materiais e o pagamento da mão de obra, mediante o reembolso de seus custos e o pagamento 

de percentual sobre o custo pelo dono da obra, que representará o seu lucro.  

 Gera ainda o contrato de empreitada, independentemente de sua modalidade, direitos 

e obrigações às partes contratantes. A iniciar pelo empreiteiro, terá este o direito de (i) 

receber a remuneração convencionada, não fazendo jus a acréscimos no preço decorrentes 

de modificações no projeto, salvo estipulação em contrário e desde que as modificações 

resultem de instruções escritas do dono da obra, nos termos do artigo 619 do Código Civil138. 

Como exceção à essa regra, o parágrafo único139 do supracitado artigo afirma a possibilidade 

                                                 
136 Quanto ao pagamento, Hely Lopes Meirelles afirma que, “em ambas as modalidades o preço pode ser pago 
parceladamente, com a só diferença de que na primeira (por preço global) o pagamento se efetua nas fases 
fixadas (p. ex., no alicerce, no respaldo, no telhado etc.) e na segunda (por preço unitário) se faz após cada 
verificação ou medida do que foi executado (p. ex., tantos metros cúbicos de concreto, tantas estacas colocadas 
etc.).” MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de Construir. 10ª ed. Atualizada por Adilson Abreu Dallari; Daniela 
Libório Di Sarno; Luiz Guilherme da Costa Wagner Jr e Mariana Novis. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 
2011. p. 245. 
137 Ibid., p. 245. 
138 BRASIL. Código Civil. 2002. “Art. 619. Salvo estipulação em contrário, o empreiteiro que se incumbir de 
executar uma obra, segundo plano aceito por quem a encomendou, não terá direito a exigir acréscimo no preço, 
ainda que sejam introduzidas modificações no projeto, a não ser que estas resultem de instruções escritas do 
dono da obra.” 
139 BRASIL. Código Civil. 2002. “Art. 619. (…) 
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de majoração do preço da empreitada caso, ainda que ausente a autorização escrita, o 

contratante, em decorrência de sua constante presença ao local da obra, não poderia ignorar 

o que estava se passando, e nunca protestou. O empreiteiro fará, ainda, jus ao recebimento 

das despesas e dos lucros relativos aos serviços já realizados, acrescidos de indenização 

razoável, calculada em função do que ele teria ganho, se concluída a obra, no caso de 

suspensão dos trabalhos pelo comitente, antes de sua conclusão, nos termos do artigo 623140; 

(ii) exigir do comitente o recebimento da obra concluída, podendo o contratante rejeitá-la no 

caso de afastamento das instruções recebidas e dos planos dados, ou das regras técnicas em 

trabalhos de tal natureza, conforme o artigo 615141; (iii) requerer a medição das partes 

concluídas, quando a obra constar de partes distintas ou for de natureza das que se 

determinam por medida (artigo 614); tem-se, nesse caso, que tudo o que se pagou presume-

se verificado (parágrafo primeiro), assim como, o que se mediu presume-se verificado se, 

em trinta dias, a contar da medição, não forem denunciados os vícios ou defeitos pelo dono 

da obra ou por aquele que estiver incumbido de sua fiscalização (parágrafo segundo); (iv) 

reter a obra concluída em caso de não pagamento do preço pelo comitente. Esse direito de 

retenção encontra alicerce na exceção de contrato não cumprido, pela qual, nos contratos 

bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida sua obrigação, pode exigir o 

implemento da do outro (artigo 476, Código Civil)142; (v) consignar judicialmente a obra 

concluída, com a constituição em mora do contratante; (vi) ceder o contrato de empreitada, 

em sua totalidade ou parcialmente, dando origem à subempreitada, desde que presente 

previsão contratual nesse sentido, ou, caso ausente a previsão, desde que conte com a 

                                                 
Parágrafo único. Ainda que não tenha havido autorização escrita, o dono da obra é obrigado a pagar ao 
empreiteiro os aumentos e acréscimos, segundo o que for arbitrado, se, sempre presente à obra, por continuadas 
visitas, não podia ignorar o que se estava passando, e nunca protestou”. 
140 BRASIL. Código Civil. 2002. “Art. 623. Mesmo após iniciada a construção, pode o dono da obra suspendê-
la, desde que pague ao empreiteiro as despesas e lucros relativos aos serviços já feitos, mais indenização 
razoável, calculada em função do que ele teria ganho, se concluída a obra”. 
141 BRASIL. Código Civil. 2002. “Art. 615. Concluída a obra de acordo com o ajuste, ou o costume do lugar, 
o dono é obrigado a recebê-la. Poderá, porém, rejeitá-la, se o empreiteiro se afastou das instruções recebidas e 
dos planos dados, ou das regras técnicas em trabalhos de tal natureza”. 
142 Sobre a possibilidade de retenção da obra concluída pelo empreiteiro, Maria Helena Diniz afirma apoiar-se 
esta possibilidade “no art. 476 do Código Civil, que trata da exceptio non adimpleti contractus e prescreve que 
nos contratos bilaterais nenhum dos contraentes, antes de cumprida a sua obrigação, poderá exigir o 
implemento da do outro, e no art. 242 desse mesmo diploma legal, que se firma, por sua vez, no art. 1.219, 
pelo qual cabe ao possuidor de boa fé o direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, podendo 
exercer pelo valor delas o direito de retenção”.  DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. São 
Paulo: Editora Saraiva, 2007, v. 3. p. 304. 
Ainda acerca do direito de retenção pelo empreiteiro, Hely Lopes Meirelles afirma sua possibilidade em obras 
privadas, mas nega a viabilidade de retenção de obra pública pelo empreiteiro, por colidir com o princípio da 
continuidade do serviço público. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de Construir. 10ª ed. Atualizada por 
Adilson Abreu Dallari; Daniela Libório Di Sarno; Luiz Guilherme da Costa Wagner Jr e Mariana Novis. São 
Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2011. p. 255. 
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anuência do dono da obra; (vii) suspender a execução dos trabalhos (a) por culpa do 

comitente ou por motivo de força maior, (b) quando, no decorrer dos serviços, se 

manifestarem dificuldades imprevisíveis de execução, resultantes de causas geológicas ou 

hídricas, ou outras semelhantes, de modo que torne a empreitada excessivamente onerosa, e 

o contratante se opuser ao reajuste do preço inerente ao projeto por ele elaborado, (c) se as 

modificações exigidas pelo comitente, por seu vulto e natureza, forem desproporcionais ao 

projeto aprovado, ainda que esse se disponha a arcar com o acréscimo de preço.    

No que se refere à possibilidade de suspensão dos trabalhos pelo empreiteiro, 

importante detalhar o direito acima pontuado, uma vez que mencionado aspecto deverá ser 

esmiuçado no desenvolvimento do presente estudo, mormente ao se verificar a efetiva 

possibilidade de contratação mediante a utilização do modelo contratual FIDIC Red Book 

no ambiente legal nacional. 

 Essa possibilidade encontra-se prevista no artigo 625 do Código Civil143, em seus 

três incisos, considerando estes a culpa do dono da obra e força maior – inciso I; a 

onerosidade excessiva – inciso II; e modificações unilaterais que, por seu vulto e natureza, 

sejam desproporcionais ao projeto aprovado – inciso III. 

Nesse sentido, o inciso I traz a possibilidade de suspensão da obra pelo empreiteiro 

em decorrência de culpa do comitente, uma vez não cumpridas por este suas obrigações 

contratuais. Mencionado inciso viabiliza, ainda, a suspensão dos trabalhos por motivos de 

força maior, sendo esta a que venha a impedir a continuidade da construção, como, a título 

de exemplo, a inundação permanente da área na qual se situa a obra. 

 Já o inciso II afirma a possibilidade de suspensão dos trabalhos pelo empreiteiro em 

decorrência de dificuldades imprevisíveis de execução, resultantes de causas geológicas, 

hídricas, ou outras semelhantes, de modo que torne a empreitada excessivamente onerosa, 

caso o dono da obra se oponha ao reajuste do preço previamente acordado. Imperioso notar 

que o inciso em análise afirma que as dificuldades imprevisíveis devem ter natureza 

                                                 
143 BRASIL. Código Civil. 2002. “Art. 625. Poderá o empreiteiro suspender a obra: 
I - por culpa do dono, ou por motivo de força maior; 
II - quando, no decorrer dos serviços, se manifestarem dificuldades imprevisíveis de execução, resultantes de 
causas geológicas ou hídricas, ou outras semelhantes, de modo que torne a empreitada excessivamente onerosa, 
e o dono da obra se opuser ao reajuste do preço inerente ao projeto por ele elaborado, observados os preços; 
III - se as modificações exigidas pelo dono da obra, por seu vulto e natureza, forem desproporcionais ao projeto 
aprovado, ainda que o dono se disponha a arcar com o acréscimo de preço”. 
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geológica ou hídrica, o que poderá abrir campo ao questionamento, pelo comitente, quanto 

à suposta imprevisibilidade do evento. Isso se acentua em contratos de grande vulto, que, 

sem dúvida alguma, demandam investimentos substanciais para o estudo de solo, verificação 

de riscos e variáveis, etc., firmados com empreiteiros com necessária expertise em sua área 

de atuação, assistidos por profissionais especializados em cada uma das etapas do projeto144 
145.  

 Hely Lopes Meirelles assim resume o aspecto atinente às dificuldades imprevisíveis 

como causa de suspensão das obras pelo empreiteiro: 

O segundo motivo pelo qual pode o empreiteiro suspender a empreitada é a 
ocorrência de dificuldades imprevisíveis de execução, resultantes de causas 
geológicas ou hídricas, ou outras semelhantes, de forma que torne a empreitada 
excessivamente onerosa e o dono da obra se recuse a reajustar o preço previamente 
acordado (art. 625, II). Para que se afaste a culpa do empreiteiro é necessária, 
portanto, a existência das três condicionantes mencionadas: primeira, dificuldades 
imprevisíveis de execução; segunda, que estas dificuldades tornem a construção 
excessivamente onerosa; terceira, que o empreitador se recuse a reajustar o preço 
anteriormente combinado.146 

 Quanto às obrigações imputadas ao contratado, deverá este (i) executar a obra nos 

exatos termos previstos contratualmente e dentro da boa técnica; (ii) adequar os vícios ou 

defeitos que venham a afetar a obra; (iii) abster-se de realizar alterações ou acréscimos na 

obra sem o consentimento do comitente, à exceção daquelas que decorram de necessidade 

técnica inafastável; (iv) entregar a obra concluída nos termos do quanto contratado; (v) a 

pagar pelos materiais que recebeu se, por imperícia ou negligência, os inutilizar147; (vi) 

denunciar ao comitente os defeitos e falhas dos materiais entregues e a serem utilizados na 

obra, que possam comprometer a sua execução148; (vii) no caso de empreitada mista, 

                                                 
144 Acerca da qualidade do evento que dará causa à eventual suspensão das obras pelo empreiteiro, afirma Hely 
Lopes Meirelles que: “Nos termos da lei, as dificuldades imprevisíveis de execução devem ter causas 
geológicas ou hídricas, ou outras semelhantes – o que nos leva a concluir que devam ser decorrentes de fatos 
da Natureza. Se houver algum fato do príncipe que venha a causar a onerosidade excessiva da obra, o 
empreiteiro deverá pleitear a resolução do contrato com fundamento no art. 478 do Código Civil”. 
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de Construir. 10a ed. Atualizada por Adilson Abreu Dallari; Daniela 
Libório Di Sarno; Luiz Guilherme da Costa Wagner Jr e Mariana Novis. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 
2011. p. 259/260. 
145 Mais uma vez nos valendo da lição de Hely Lopes Meirelles, afirma o autor acerca da definição do conceito 
legal de “dificuldades imprevisíveis” e suas consequências: “Claro está que o dono da obra não é obrigado a 
concordar, ou porque considere que as dificuldades de execução não eram imprevisíveis (para um empreiteiro 
competente e cauteloso), ou porque tais dificuldades não tornam a construção excessivamente onerosa, ou 
porque os valores apresentados pelo empreiteiro são muito altos. Em qualquer destas hipóteses o contrato será 
rescindido por culpa do empreiteiro.” – Ibid., p. 260.   
146 Ibid., p. 259. 
147 BRASIL. Código Civil. 2002. “Art. 617. O empreiteiro é obrigado a pagar os materiais que recebeu, se por 
imperícia ou negligência os inutilizar”. 
148 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. São Paulo: Editora Saraiva, 2007, v. 3. p. 305. 
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fornecer os materiais a serem empregados na obra, de acordo com a qualidade e a quantidade 

contratualmente estipuladas. 

Importante frisar ser a execução da obra nos exatos termos contratualmente previstos, 

bem como em observância à boa técnica construtiva, condição precípua para o cumprimento 

do contrato pelo comitente; nesse sentido, “faltando a qualquer destas obrigações, dará 

ensejo à rescisão do contrato, com a consequente indenização dos prejuízos à parte 

prejudicada149”.  

Tais obrigações persistem após a entrega da obra, por expressa disposição legal, 

subsistindo a responsabilidade do empreiteiro pela solidez e a segurança da construção, pelo 

prazo de cinco anos, conforme previsto no artigo 618, do Código Civil150. 

Por tratar-se de aspecto fundamental ao desenvolvimento da presente tese, o prazo 

de garantia acima aludido, contido no artigo 618, será extensamente descrito e detalhado em 

item próprio.   

Responderá, ainda, o empreiteiro de materiais – empreitada mista -, pelos riscos até 

o momento da entrega da obra, não estando o comitente em mora de recebê-la, hipótese na 

qual os riscos correrão por sua conta151. Sobre o tema, afirma Hely Lopes Meirelles a 

necessidade de rejeição da obra pelo comitente por iniciativa judicial para eximir-se da 

caracterização da mora e consequente assunção de responsabilidade pelos riscos da obra 

após sua conclusão: 

Pelo Código Civil de 1916, se o proprietário estivesse em mora, os riscos por dano 
ou perecimento da obra seriam repartidos meio a meio por ambas as partes (art. 
1.238, parte final). A razão desta partilha, expunha o Autor, estava em que a culpa 
do proprietário atenuava a responsabilidade do empreiteiro, sem, contudo, 
exonerá-lo inteiramente dos riscos pela guarda e conservação da obra. Para livrar-
se totalmente dos ônus que a lei lhe impunha, caberia ao empreiteiro consignar 
judicialmente a obra concluída, em nome e por conta de quem a encomendou. A 
propósito, já se decidira que ‘o empreiteiro que fornece os materiais só ficará 

                                                 
 
149 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de Construir. 10ª ed. Atualizada por Adilson Abreu Dallari; Daniela 
Libório Di Sarno; Luiz Guilherme da Costa Wagner Jr e Mariana Novis. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 
2011. p. 246. 
150 BRASIL. Código Civil. 2002. “Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções 
consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, 
pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo. 
Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o 
empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito”. 
151 Ibid. “Art. 611. Quando o empreiteiro fornece os materiais, correm por sua conta os riscos até o momento 
da entrega da obra, a contento de quem a encomendou, se este não estiver em mora de receber. Mas se estiver, 
por sua conta correrão os riscos”. 
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isento dos riscos da construção e se libertará dos efeitos da mora se depositar, em 
tempo, a obra que se obrigou a construir em prazo certo, quando porventura 
recusada, sem justa causa, por quem a encomendou’. O atual Código Civil, 
contudo, eliminou essa providência da parte do empreiteiro, transferindo-a, na 
verdade, ao dono da obra. Este é que deverá tomar a iniciativa judicial de rejeitar 
a obra, se tiver justa causa para se livrar da responsabilidade decorrente da sua 
recusa (art. 611, segunda parte). 152 

Por outro lado, na empreitada unicamente de lavor, não responderá o empreiteiro por 

riscos pelos quais não tiver culpa, os quais serão de responsabilidade do dono da obra153. 

Imperioso nesse ponto esclarecer aspecto atinente aos profissionais responsáveis por 

construções cuja realização exija responsabilidade técnica. Não parece razoável supor que, 

em obras cuja realização demande responsabilidade técnica, possa o empreiteiro – no caso 

o engenheiro, responsável técnico pela obra – isentar-se da responsabilidade pelo 

perecimento da construção pelo simples fato de ter informado ao dono da obra sobre a sua 

insuficiência ou má qualidade, nos termos do artigo 613 do Código Civil.   

Nesse mesmo sentido afirma Hely Lopes Meirelles, em comentários ao preceito, na 

vigência do Código Civil de 1916, utilizando-se do diploma regulador da profissão do 

engenheiro, do arquiteto e do agrônomo: 

O Código Civil admite que o empreiteiro de lavor se exima de responsabilidade 
por defeito dos materiais empregados desde que avise ao dono, antes de os utilizar, 
sobre a sua insuficiência ou má qualidade (art. 613). Tal escusa, se prevalece para 
trabalhos que podem ser realizados sem responsabilidade profissional, não se nos 
afigura aplicável às construções, onde o interesse público e os perigos inerentes à 
insegurança das obras exigem responsabilidade técnica, quer dos profissionais que 
projetam, quer dos que executam a construção. O preceito da lei civil, no que 
concerne a construções, a nosso ver, está derrogado por diversas disposições do 
diploma regulador da profissão do engenheiro, do arquiteto e do agrônomo – Lei 
5.194/1966 -, que impõe aos construtores – indivíduos ou sociedades – a 
responsabilidade técnica pelas obras que executarem, sempre sob as vistas de 
profissional habilitado. Não se concebe, pois, que um técnico se libere de 
responsabilidade profissional pelo só fato de comunicar ao leigo que encomendou 
a obra a imprestabilidade do material ou a sua insuficiência para a segurança da 
construção, expondo a perigo não só a obra, mas a vida, a saúde e demais bens de 
seus habitantes e transeuntes. A lei civil, nessa isenção de responsabilidade, está 
superada pela legislação profissional, que é de ordem pública, e, portanto, 
prevalece sobre as disposições de ordem privada que a contrariem. 154      

                                                 
152 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de Construir. 10ª ed. Atualizada por Adilson Abreu Dallari; Daniela 
Libório Di Sarno; Luiz Guilherme da Costa Wagner Jr e Mariana Novis. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 
2011. p. 248. 
153 BRASIL. Código Civil. 2002. “Art. 612. Se o empreiteiro só forneceu mão-de-obra, todos os riscos em que 
não tiver culpa correrão por conta do dono”. 
154 MEIRELLES, op. cit., p. 247-248. 
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Em conclusão, muito embora teça o autor seus comentários sob a vigência do Código 

Civil de 1916, correto considerar continuarem válidos seus argumentos, uma vez que a 

legislação especial – Lei 5.194/66 – prevalecerá sobre a lei geral, ainda que posterior155. 

Afigura-se ainda como obrigação do empreiteiro abster-se de realizar alterações ou 

acréscimos na obra sem o consentimento do contratante, inviabilizado, assim, o direito de 

exigir do comitente majoração do preço, salvo se tais modificações resultarem de instruções 

escritas deste. 

Essa previsão encontra-se no artigo 619 do Código Civil156, apoiada no princípio da 

vedação ao enriquecimento sem causa, visando evitar o locupletamento do empreiteiro que 

venha a realizar acréscimos ou modificações na obra para encarecê-la. É também uma 

ratificação da impossibilidade de alteração unilateral do contrato de empreitada. 

Por outro lado, mas da mesma forma utilizando-se como premissa a vedação ao 

enriquecimento sem causa, o Código Civil de 2002 introduziu importante alteração no 

conceito exposto, por meio do parágrafo único do artigo 619. Nele, determina que estará 

autorizada a majoração do valor da empreitada pelo empreiteiro nos casos em que, ainda que 

não tenha havido autorização escrita, o contratante, se sempre presente à obra, por 

continuadas visitas, não podia ignorar o que se estava passando, e nunca protestou. 

Mencionada alteração legislativa deu-se na sequência de farta jurisprudência 

analisando o tema na vigência do Código Civil de 1916, com julgados que acabavam por 

mitigar a regra pretérita, no sentido da impossibilidade de majoração do preço sem a 

aquiescência por escrito do dono da obra, fazendo-o com fundamento na vedação ao 

enriquecimento sem causa157. 

Passando aos direitos e obrigações do dono da obra, terá este o direito de (i) exigir 

do empreiteiro a conclusão e entrega da obra de acordo com os termos do contrato e as 

                                                 
155 Ibid., p. 248. 
156 BRASIL. Código Civil. 2002. “Art. 619. Salvo estipulação em contrário, o empreiteiro que se incumbir de 
executar uma obra, segundo plano aceito por quem a encomendou, não terá direito a exigir acréscimo no preço, 
ainda que sejam introduzidas modificações no projeto, a não ser que estas resultem de instruções escritas do 
dono da obra. 
Parágrafo único. Ainda que não tenha havido autorização escrita, o dono da obra é obrigado a pagar ao 
empreiteiro os aumentos e acréscimos, segundo o que for arbitrado, se, sempre presente à obra, por continuadas 
visitas, não podia ignorar o que se estava passando, e nunca protestou”. 
157 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de Construir. 10ª ed. Atualizada por Adilson Abreu Dallari; Daniela 
Libório Di Sarno; Luiz Guilherme da Costa Wagner Jr e Mariana Novis. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 
2011. p. 256. 
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exigências técnicas e legais; (ii) rejeitá-la, se o empreiteiro se afastou das instruções 

recebidas e dos planos dados, ou das regras técnicas em trabalhos de tal natureza158, ou, à 

sua escolha, (iii) recebê-la, com abatimento no preço159, (iv) acompanhar e fiscalizar a 

execução da obra, apontando eventuais vícios ou defeitos para que sejam corrigidos, assim 

como requerer a introdução de modificações ou acréscimos, remunerando o empreiteiro; (v) 

exigir do empreiteiro o pagamento pelos materiais que inutilizou, por negligência ou 

imperícia160; (vi) exigir a revisão do contrato, caso ocorra diminuição no preço do material 

ou da mão de obra superior a um décimo do preço global convencionado, para que se lhe 

assegure a diferença apurada161 e (vii) suspender a construção, mesmo após iniciada, desde 

que pague ao empreiteiro as despesas e os lucros relativos aos serviços já realizados, 

acrescidos de indenização razoável, calculada em função do que teria ganho o contratado, se 

concluída a obra162.  

 A conclusão e entrega da obra nos termos contratuais, e de acordo com as exigências 

técnicas e legais da construção, refere-se tanto (i) ao prazo de conclusão da obra, o qual, caso 

não previsto contratualmente, deverá balizar-se nos costumes do lugar e no necessário para 

a conclusão da empreitada; quanto (ii) ao atendimento, pelo empreiteiro, não somente das 

obrigações contratuais, mas, da mesma forma, da legislação aplicável, como, 

exemplificativamente, o Código de Obras, normas urbanísticas, etc. 

Nesse sentido, deve-se notar que o recebimento da obra nos termos contratados e de 

acordo com as exigências técnicas e legais é não apenas um direito do contratante, mas 

verdadeiro dever, sob pena de incorrer em mora, sendo-lhe lícito rejeitar a obra somente nos 

casos em que efetivamente demonstrar as inadequações que viabilizem o seu não 

recebimento: 

                                                 
158 BRASIL. Código Civil. 2002. “Art. 615. Concluída a obra de acordo com o ajuste, ou o costume do lugar, 
o dono é obrigado a recebê-la. Poderá, porém, rejeitá-la, se o empreiteiro se afastou das instruções recebidas e 
dos planos dados, ou das regras técnicas em trabalhos de tal natureza”. 
159 Ibid. “Art. 616. No caso da segunda parte do artigo antecedente, pode quem encomendou a obra, em vez de 
enjeitá-la, recebê-la com abatimento no preço”. 
160 Ibid. “Art. 617. O empreiteiro é obrigado a pagar os materiais que recebeu, se por imperícia ou negligência 
os inutilizar”. 
161 Ibid. “Art. 620. Se ocorrer diminuição no preço do material ou da mão-de-obra superior a um décimo do 
preço global convencionado, poderá este ser revisto, a pedido do dono da obra, para que se lhe assegure a 
diferença apurada”. 
162 Ibid. “Art. 623. Mesmo após iniciada a construção, pode o dono da obra suspendê-la, desde que pague ao 
empreiteiro as despesas e lucros relativos aos serviços já feitos, mais indenização razoável, calculada em 
função do que ele teria ganho, se concluída a obra”. 
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O recebimento da obra concluída ou das partes terminadas, nas condições 
previstas no contrato, é obrigação de quem a encomendou, sob pena de incorrer 
em mora, só podendo rejeitá-la se o empreiteiro não a executou de acordo com as 
instruções e o projeto fornecido, ou não obedeceu às regras técnicas da construção 
(art. 615). Hoje em dia a edificação está inteiramente regulamentada pelas normas 
edilícias (Código de Obras e normas complementares) e pela legislação 
administrativa geral (normas urbanísticas, sanitárias, militares, etc.), cuja 
observância é obrigatória pelos construtores, independentemente de cláusula 
contratual, por constituírem preceitos de ordem pública, que visam resguardar a 
segurança, a salubridade e a estética das construções. Se o empreiteiro desatender 
quer ao contrato e suas especificações constantes das plantas e do memorial, quer 
às exigências legais da edificação, a pessoa que encomendou a obra pode recusá-
la, ou pedir o correspondente abatimento no preço (art. 616).163 

 No que se refere à possibilidade de recebimento da obra com abatimento no preço, 

tem-se que tal escolha cabe ao contratante, não sendo lícito ao empreiteiro impô-la, ainda 

que mediante o respectivo abatimento. Diante de divergência entre as partes, esta deverá ser 

dirimida judicialmente. 

 Por fim, enjeitada a obra, deverá o contratante ser indenizado pelo empreiteiro, 

afirmando Hely Lopes Meirelles a impossibilidade de condenação à reconstrução: 

Sendo admitida a recusa da obra, o empreiteiro fica automaticamente obrigado a 
indenizar o proprietário de todos os prejuízos suportados. Não nos parece cabível, 
entretanto, a condenação do empreiteiro a reconstruir a obra; sua obrigação será, 
tão somente, a de pagar as perdas e danos decorrentes da imperfeição de seu 
trabalho e dos materiais inutilizados, assim como os lucros cessantes ocasionados 
pelo retardamento da utilização da construção. 164  

Quanto às modificações a serem inseridas na construção pelo dono da obra, é 

necessário tecer alguns comentários acerca da Lei 5.194/66, que regula o exercício da 

profissão de engenheiro e de arquiteto, mais especificamente sobre seu art. 18, de acordo 

com o qual, “As alterações do projeto ou plano original só poderão ser feitas pelo 

profissional que o tenha elaborado”.   

Essa previsão encontra-se espelhada no artigo 621 do Código Civil, ao afirmar que, 

“Sem anuência de seu autor, não pode o proprietário da obra introduzir modificações no 

projeto por ele aprovado, ainda que a execução seja confiada a terceiros, a não ser que, por 

motivos supervenientes ou razões de ordem técnica, fique comprovada a inconveniência ou 

a excessiva onerosidade de execução do projeto em sua forma originária”. 

                                                 
163 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de Construir. 10ª ed. Atualizada por Adilson Abreu Dallari; Daniela 
Libório Di Sarno; Luiz Guilherme da Costa Wagner Jr e Mariana Novis. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 
2011. p. 250. 
164 Ibid. p. 250-251. 
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Verifica-se, portanto, pela leitura do artigo 621, a existência de uma exceção legal à 

inalterabilidade do projeto, materializada no fato de que, por motivos supervenientes ou 

razões de ordem técnica, fique comprovada a inconveniência ou a excessiva onerosidade de 

execução do projeto em sua forma originária. Há, ainda, outra exceção à regra geral, agora 

mencionada no parágrafo único do artigo sob estudo, consubstanciada em alterações de 

pouca monta, ressalvada sempre a unidade estética da obra projetada. 

Dessa forma, uma vez caracterizada uma das situações que viabilize a alteração do 

projeto original, poderá o dono da obra exigir do empreiteiro a realização das modificações 

ou dos acréscimos pretendidos, devendo, nesse caso, remunerar o trabalho não previsto 

inicialmente. É imperioso reiterar a previsão do artigo 625, III, já afirmada acima, que 

concede ao empreiteiro o direito de suspender a execução da obra se as modificações 

exigidas pelo dono da obra, por seu vulto e natureza, forem desproporcionais ao projeto 

aprovado, ainda que o dono se disponha a arcar com o acréscimo de preço. 

 A rescisão unilateral do contrato afigura-se, ainda, como direito do dono da obra, 

mesmo após iniciada a construção, hipótese na qual deverá indenizar o empreiteiro pelas 

despesas em que incorreu, bem como pelo lucro relativo aos serviços já concluídos, 

acrescido de indenização razoável, calculada em função do que teria ganho o contratado, se 

concluída a obra. 

Mencionada previsão encontra-se no artigo 623, devendo ser aplicada tão somente 

aos casos nos quais a rescisão do contrato se dê por iniciativa do dono da obra e sem motivo 

justo para tanto. Ou seja, havendo incorrido o empreiteiro em infração que dê causa à 

rescisão do contrato por justa causa, deverão ser aplicadas as disposições contratuais 

pertinentes, assim como remuneradas as despesas realizadas pelo empreiteiro, acrescidas dos 

lucros relativos aos serviços concluídos.   

Finalmente, atribuiu o Código Civil, em seu artigo 620, o direito ao dono da obra de 

requerer a revisão do preço contratual, nos casos em que se verificar redução no preço do 

material ou da mão de obra superior a um décimo do preço global convencionado. 

 Interessante a disposição mencionada, uma vez que, muito embora pareça balizada 

nos princípios da onerosidade excessiva, assim como da vedação do enriquecimento sem 

causa, prescinde da comprovação de dano ou mesmo da vantagem excessiva à outra parte, 

podendo ainda ser utilizada na empreitada de lavor ou mista: “(...). A empreitada, no caso, 
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poderá ser somente de lavor, ou de lavor e material. Mas o percentual da diferença poderá 

ser diverso na mão de obra e no material, desde que, somadas, ultrapassem o percentual de 

dez por cento do preço global”.165 

 Tem o dono da obra, por outro lado, o dever de (i) adimplir sua obrigação contratual 

de pagamento da remuneração do empreiteiro, nos valores e prazos avençados; (ii) verificar 

os trabalhos concluídos e entregues, apontando eventuais vícios ou defeitos, sob pena de se 

presumirem aceitas e verificadas as partes já pagas; (iii) receber a obra concluída; (iv) 

fornecer os materiais para a construção, quando assim decorrer da lei ou da vontade das 

partes, nos termos do artigo 610, parágrafo primeiro, Código Civil; (v) indenizar o 

empreiteiro, em caso de rescisão unilateral do contrato de empreitada, pelas despesas e 

lucros relativos aos serviços já feitos, acrescidos de indenização razoável, calculada em 

função do que ele teria ganho, se concluída a obra;  (vi) não realizar modificações no projeto 

sem a anuência de seu autor, a não ser que, por motivos supervenientes ou razões de ordem 

técnica, fique comprovada a inconveniência ou a excessiva onerosidade de execução do 

projeto em sua forma originária, ou, ainda, caso se trate de alterações de pouca monta, 

ressalvada a unidade estética da obra projetada (artigo 621, Código Civil166). 

Nesse sentido, a importância de verificar os trabalhos realizados afigura-se como 

dever, uma vez que tudo aquilo que se pagou presume-se verificado, assim como o que se 

mediu presume-se verificado se, em trinta dias, a contar da medição, não forem denunciados 

os vícios ou defeitos pelo dono da obra ou por quem estiver incumbido de sua fiscalização167, 

sendo defeso ao comitente, portanto, “furtar-se ao pagamento do saldo devido ao 

empreiteiro, alegando defeitos na obra, se a recebeu sem protesto”168. 

                                                 
165 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de Construir. 10ª ed. Atualizada por Adilson Abreu Dallari; Daniela 
Libório Di Sarno; Luiz Guilherme da Costa Wagner Jr e Mariana Novis. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 
2011. p. 253. 
166 BRASIL. Código Civil. 2002. “Art. 621. Sem anuência de seu autor, não pode o proprietário da obra 
introduzir modificações no projeto por ele aprovado, ainda que a execução seja confiada a terceiros, a não ser 
que, por motivos supervenientes ou razões de ordem técnica, fique comprovada a inconveniência ou a 
excessiva onerosidade de execução do projeto em sua forma originária. 
Parágrafo único. A proibição deste artigo não abrange alterações de pouca monta, ressalvada sempre a unidade 
estética da obra projetada”. 
167 Ibid. “Art. 614. Se a obra constar de partes distintas, ou for de natureza das que se determinam por medida, 
o empreiteiro terá direito a que também se verifique por medida, ou segundo as partes em que se dividir, 
podendo exigir o pagamento na proporção da obra executada. 
§ 1o Tudo o que se pagou presume-se verificado. 
§ 2o O que se mediu presume-se verificado se, em trinta dias, a contar da medição, não forem denunciados os 
vícios ou defeitos pelo dono da obra ou por quem estiver incumbido da sua fiscalização”. 
168 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. São Paulo: Editora Saraiva, 2007, v. 3. p. 307. 
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Quanto ao recebimento da obra concluída, não obstante configure dever do 

comitente, poderá este rejeitar o recebimento da construção nas hipóteses legais já abordadas 

acima, ou seja, nos casos em que se verifique ter o empreiteiro se afastado expressamente 

das disposições contratuais – e respectivos anexos, como plantas e memoriais -, técnicas ou 

legais, conforme autorização do artigo 615. 

O fornecimento do material pelo dono da obra ao empreiteiro poderá se dar por 

expressa disposição contratual ou legal, o que se verifica na empreitada de lavor, hipótese 

na qual o material necessário à realização da construção será entregue no local da obra ou 

em outro de escolha das partes contratantes, no tempo, quantidade e qualidade indicados em 

contrato. 

Na linha do quanto já desenvolvido acima em relação aos direitos do empreiteiro, 

terá o dono da obra o dever de indenizar o construtor em caso de rescisão unilateral do 

contrato, nos exatos termos do artigo 623, do Código Civil; assim como de não realizar 

modificações no projeto aprovado, salvo em casos nos quais, por motivos supervenientes ou 

razões de ordem técnica, fique comprovada a inconveniência ou a excessiva onerosidade de 

execução do projeto em sua forma originária, ou, ainda, caso se tratem de alterações de pouca 

monta, ressalvada sempre a unidade estética da obra projetada. 

Por fim, não poderá da mesma forma exigir do empreiteiro a implementação das 

modificações propostas sem o correspondente pagamento do preço, ressalvada a 

possibilidade de suspensão das obras pelo contratado, no caso de serem as modificações 

exigidas pelo contratante, por seu vulto e natureza, desproporcionais ao projeto aprovado, 

ainda que este se disponha a arcar com o acréscimo de preço.  
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4 MODELO CONTRATUAL FIDIC – NEW RED BOOK (CONS) 

 
 O presente capítulo dedicar-se-á ao detalhamento da primeira edição do modelo 

contratual denominado New Red Book, publicada pela FIDIC em 1999, conhecido também 

pela abreviação de seu título original Conditions of Contract for Construction - CONS. 

 Trata-se da primeira edição do que se denomina “novo livro vermelho”, publicada 

no ano de 1999, sendo digno de menção o recente lançamento, em dezembro de 2017, de 

sua segunda edição, a ser abordada em capítulo específico, sob a denominação de New Red 

Book 2017.  

 Os padrões contratuais FIDIC, sob o ponto de vista de sua estrutura interna, “contêm 

uma interligação planejada entre os diferentes artigos principalmente por meio da alocação 

dos riscos, das reclamações/reivindicações e do sistema de conciliação”169. 

Esse conceito e lógica da distribuição de riscos em contratos de construção 

complexos, como o são, no mais das vezes, os modelos contratuais FIDIC, é de extrema 

relevância e importância prática, sendo esta por certo uma das razões que confere 

significativo grau de adoção e de sucesso dos modelos internacionais de contratação. 

Ou seja, modelos de contratos de construção como aqueles elaborados pela FIDIC 

têm em sua gênese a preocupação com uma distribuição racional dos riscos à parte que 

melhor consegue administrá-los, assim como lidar com suas consequências. Pode-se afirmar, 

portanto, que uma distribuição irracional dos riscos, eventualmente buscada pelas partes sob 

a falsa premissa de que estarão mais resguardadas caso consigam imputar à outra a maioria 

dos riscos contratuais, acaba por revelar efeito inverso, sendo prejudicial ao projeto, 

acarretando aumento de custos, de prazo, ou mesmo, em determinados casos, a paralisação 

das obras, com claros reflexos negativos para contratante e contratado. 

Na linha da conclusão acima, afirma Nael Bunni170 acerca da alocação de riscos em 

modelos de contratação internacionais: 

                                                 
169 KLEE, Lukás; MARINANGELO, Rafael. Recomendações FIDIC para orientação de contratos de 
projetos e obras: International Federation of Consulting Engineers. São Paulo: Pini, 2014. p.20. 
170 BUNNI, Nael G. Risk and Insurance in Construction. 2a ed. Oxon: Spon Press, 2003. p. 138. “Formas 
sofisticadas de contrato de construção identificam os riscos aos quais o projeto está exposto, analisam-nos e 
alocam-nos às partes no contrato. (…) Na maioria das formas internacionais de contrato, o princípio geral de 
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“Sophisticated forms of construction contract identify the risks to which the 
project is exposed, analyse them and allocate them to the parties in the contract. 
(…). In most of the international forms of contract, the general principle of control 
of the risk or management of the consequences is applied in the allocation of risks 
to the contracting parties” (grifos nossos).  

 Estabelecida a premissa acima no que se refere ao principio básico inerente ao 

modelo contratual Red Book, na sequência deve-se mencionar as condições gerais do CONS, 

seguido do necessário detalhamento de suas principais cláusulas e particularidades, o que 

certamente facilitará a sua compreensão, para aferir sua tipicidade, viabilizando o estudo 

acerca da possibilidade e forma de utilização sob o sistema legal brasileiro. 

 Correndo o risco de incidir em lugar comum, parece correto afirmar que as obras de 

engenharia, consideradas das tratativas iniciais aos eventuais problemas advindos após sua 

conclusão, são universais, não variando de forma substancial da Europa à África. 

 Esse aspecto, sem dúvida alguma, facilita a visualização de iniquidades e a previsão 

de problemas experimentados nas diversas fases de um projeto de construção civil, com o 

consequente fomento da elaboração e da evolução de modelos contratuais amplamente 

experimentados que almejam justamente, senão acabar com os litígios judiciais ou 

extrajudiciais decorrentes da construção de grandes obras, reduzi-los substancialmente, ou 

mesmo conferir maior racionalidade à sua solução. 

 Parece válida menção a trecho de Brian Barr and Leo Grutters171 na obra FIDIC 

Users’ Guide – A practical guide to the Red, Yellow, MDB Harmonised and Subcontract 

Books, ao tratarem os autores da formatação básica da relação existente entre os projetos de 

construção e os contratos que os governam. Ainda que breve, o trecho abaixo transcrito abre 

o horizonte no sentido da clara importância, e mesmo da viabilidade, de modelos contratuais 

de construção civil, pela já afirmada nítida cumplicidade existente entre obras de engenharia 

realizadas nas mais diversas partes do mundo e seus aspectos laterais: 

Construction projects are governed, in some form, by a contract. Any such 
construction Contract is a legally binding agreement between two Parties – the 
Owner, who is generally referred to as the Employer, and the Contractor. In its 
most basic form the Employer initiates the project, decides what he wants, makes 
the site available for construction, gives instructions, supervises the construction, 

                                                 
controle do risco ou gerenciamento das consequências é aplicado na alocação de riscos às partes contratantes” 
(tradução nossa; grifos nossos). 
171 BARR, Brian; GRUTTERS, Leo. FIDIC Users’ Guide – A practical guide to the red, Yellow, MDB 
Harmonised and Subcontract Books. 3a ed. Londres: ICE Publishing, 2013. p. 4.  
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pays for the project and occupies and/or uses the completed projected. The 
Contractor builds the project and is paid for his work. 

The Contract controls the relations between the Employer and the Contractor and 
includes a substantial bundle of documents. These documents include details of 
the work which the Employer wishes to have constructed, and which the 
Contractor has offered to construct. It also includes pertinent details on the 
payments that will be made from the Employer to the Contractor. The Contract 
includes Conditions of Contract, which lay down the responsibilities and 
obligations of both parties. When unexpected problems arise, which often result 
in delays and additional costs, the Conditions of Contract determine which of the 
Parties must bear the consequences.172 

 Especificamente quanto ao New Red Book – primeira e segunda edição -, este se 

insere em uma gama de diversas condições contratuais publicadas pela FIDIC, visando sua 

adaptação aos requisitos de diferentes projetos de construção.  

 Não obstante figurar o modelo contratual CONS como a condição contratual mais 

tradicional para obras de engenharia civil, há outros contratos também largamente utilizados, 

cada qual formatado para uma situação prática específica, entre os quais, The Yellow Book; 

The Silver Book; The Green Book: 

The style and layout of the Design-Build Contract was developed further when, 
following test editions in 1998, FIDIC published the first edition of a new set of 
Conditions of Contract in 1999. These are listed below. 

• The Conditions of Contract for Construction. This Contract is for Building 
and Engineering Works that have been designed by the Employer and replaces the 
traditional FIDIC Old Red Book (fourth edition, 1987) (as amended) (The RED 
Book). 

• The Conditions of Contract for Plant and Design-Build. This Contract is 
for Electrical and Mechanical Plant and for Building and Engineering Works, 
designed by the Contractor and replaces the traditional Old Yellow and Orange 
Books. The publication is yellow in colour (The YLW Book). 

• The Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects. This Contract is for 
Engineering, Procurement and Construction or Turnkey Projects where the 
Contractor completed project ready for occupation. This was at the time a new 
FIDIC Contract and the publication is silver in colour (The Silver Book). 

                                                 
172 “Os projetos de construção são regidos, de alguma forma, por um contrato. Qualquer contrato de construção 
desse tipo é um acordo juridicamente vinculante entre duas Partes - o Proprietário, que é geralmente 
denominado como o Dono da Obra, e o Empreiteiro. Na sua forma mais básica, o Dono da Obra inicia o projeto, 
decide o que quer, disponibiliza o local para a construção, dá instruções, supervisiona a construção, paga pelo 
projeto e ocupa e/ou usa o projeto completo. O Empreiteiro constrói o projeto e é pago pelo seu trabalho. 
O Contrato controla as relações entre o Dono da Obra e o Empreiteiro, e inclui uma quantidade substancial de 
documentos. Esses documentos incluem detalhes do projeto que o Dono da Obra deseja ver construído, e que 
o Empreiteiro se ofereceu para construir. Também incluem detalhes pertinentes a respeito dos pagamentos que 
serão feitos pelo Dono da Obra ao Empreiteiro. O contrato inclui as chamadas “Condições do Contrato”, que 
estabelecem as responsabilidades e as obrigações de ambas as partes. Quando surgem problemas inesperados, 
que muitas vezes resultam em atrasos e custos adicionais, as “Condições do Contrato” determinam qual das 
Partes deverá suportar as consequências” (tradução nossa).  
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• The Short Form of Contract. This Contract is for Building or Engineering 
Works of relatively small capital value or time period or for relatively simple 
works where a much shorter form of contract is suitable. It is also used for projects 
incorporating relatively simple activities or procedures that are of a highly 
repetitive nature. This was, at the time, a new FIDIC Contract and is green in 
colour (The Green Book).173  

Foi o “livro vermelho” inicialmente publicado em 1957, baseado em condições 

contratuais elaboradas pelo Instituto de Engenheiros Civis do Reino Unido (Institute of Civil 

Engineers - ICE) 174 para obras tradicionais de engenharia civil, como estradas, pontes, túneis 

etc. 

A versão de 1999 do Red Book – que passou a ser denominada de New Red Book first 

edition 1999 – adaptou-se para utilização em praticamente todos os trabalhos de construção 

civil projetados pelo contratante, incluídas obras de engenharia civil, mecânica e elétrica: 

While the original Red Book focused more on civil work, the New Red Book is 
adapted for use on all civil, mechanical, electrical, and other construction work. 
The structure and risk allocation of the New Red Book reflects the trend for more 
construction risk to be allocated to the party that developed the design for the 
project.175 

                                                 
173 BARR & GRUTTERS, op. cit. p. 6-7. “O estilo e o layout do Contrato de Design-Construção foram 
desenvolvidos ainda mais quando, após as edições de teste em 1998, a FIDIC publicou a primeira edição de 
um novo conjunto de Condições de Contrato, em 1999. Elas estão listadas abaixo. 
• As condições do Contrato para Construção. Esse contrato é para obras de Construção e Engenharia que foram 
projetadas pelo empregador, e substitui o antigo livro vermelho antigo FIDIC (quarta edição, 1987) (conforme 
alterado) (o Livro Vermelho). 
• As Condições de Contrato para Instalação e Design-Build. Este contrato é para Usinas Elétricas e Mecânicas 
e para Obras de Construção e Engenharia, projetadas pelo Empreiteiro, e substitui os tradicionais Livros 
Amarelo e Laranja. A publicação é de cor amarela (The YLW Book). 
• As Condições do Contrato para projetos EPC/Turnkey. Este Contrato é para Engenharia, Fornecimento e 
Construção ou Projetos Turnkey, nos quais o Empreiteiro concluiu o projeto, que fica pronto para ocupação. 
Essa foi a época para um novo contrato FIDIC, e a publicação correspondente é de cor prateada (The Silver 
Book). 
• A Forma Curta do Contrato. Este contrato é para obras de construção ou engenharia de valor de capital ou 
período de tempo relativamente pequenos, ou para trabalhos relativamente simples, onde uma forma muito 
mais curta de contrato é adequada. Também é usado para projetos que incorporam atividades relativamente 
simples ou procedimentos que são de natureza altamente repetitiva. Este foi, na época, um novo contrato FIDIC 
e é de cor verde (The Green Book)” (tradução nossa).  
174 Em comentários aos modelos contratuais FIDIC na clássica obra inglesa acerca dos contratos de construção, 
“Keating on Construction Contracts”, afirmam os autores: “There has been in existence since 1956 a form of 
contract based on the Institution of Civil Engineers (‘ICE’) conditions, for use in engineering contracts having 
an international element. A 4th edn of this form was issued in 1897 by the International Federation of Consulting 
Engineers (FIDIC), recommended for use in both international and domestic civil engineering contracts. Up to 
and including the 4th edn, the clause numbering and much of the content of the FIDIC Conditions followed the 
ICE form of contract.” FURST, Stephen et al. Keating on construction contracts. 9a ed. Londres: Sweet & 
Maxwell, 2012.P. 1255-1256. 
175 HALLS. Peter C.; WONG, Richard G. C.; SIDNELL, Jane. Contract Forms and Project Delivery Systems 
for International Projects. In: VENOIT, Wendy Kennedy et al (eds). International Construction Law. A 
Guide for Cross-Border Transactions and legal Disputes. Chicago: American Bar Association, 2009. 
Capítulo 5. “Enquanto o Livro Vermelho original se concentrava mais nas obras civis, o Novo Livro Vermelho 
é adaptado para uso em todos os tipos de obra - civil, mecânica, elétrica e outros trabalhos de construção. A 
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 Já o fato de ter sido, ao menos em sua concepção original, baseado em modelo 

contratual elaborado por organização do Reino Unido – Institute of Civil Engineers (ICE) 

176 -, traz certas peculiaridades, às quais se deve atentar.  

 Nesse aspecto, não obstante sua utilização em âmbito mundial, assim como o fato 

de, no mais das vezes, ser empregado em obras transnacionais, sua última versão contém 

características e conceitos que basearam suas versões anteriores. 

 As características tidas como principais, e que certamente podem influir na sua forma 

de utilização e compreensão exatas, são apontadas em estudo de autoria de Nael G. Bunni177, 

o qual, em momento pretérito à exposição e discussão aprofundada dos aspectos intrínsecos 

ao contrato CONS, decorrentes mesmo de sua versão original, os pontua de forma objetiva: 

Despite the universal use of the Red Book, its Fourth Edition retained some 
essential features and concepts which formed the foundation of its previous 
editions.  

In order to understand the provisions of the Red Book and the implications of the 
changes made in the Fourth Edition and its most recent amendments, it is essential 
to elaborate on these concepts as a background to the form of contract itself, on 
the reasoning underlying the revisions it was necessary to make, and undelaying 
further changes which could have been made but were not. These concepts are set 
out below and are dealt with in detail in the following six chapters. 

• Apart from a few revisions which have been made, it is based on a 
domestic contract: (...). 

• Its legal concepts are based on the common law system: (...). 

                                                 
estrutura e alocação de risco do Novo Livro Vermelho reflete a tendência de que uma parte maior do risco da 
construção seja alocada para a parte que desenvolveu o projeto” (tradução nossa). 
176 Digna de menção a afirmação de Nael G. Bunni acerca da origem do Red Book. Ainda que admita o autor 
sua estreita relação com modelo contratual elaborado pelo Institute of Civil Engineers, apresenta significativa 
nota distintiva, ao concluir ter sido o Red Book elaborado com base em contrato padrão da Association of Civil 
Engineers (ACE), localizada no Reino Unido. O aspecto a ser observado, segundo o autor, é o fato de ter sido 
o modelo contratual da ICE construído principalmente para contratações domésticas no Reino Unido. 
Entretanto, diante da necessidade de utilização de padrões contratuais para contratações internacionais, a 
Association of Civil Engineers (ACE), juntamente com o Export Group for the Construction Industries, ambos 
localizados no Reino Unido, e mediante a aprovação do Institute of Civil Engineers (ICE), levaram adiante 
projeto de elaboração de modelo contratual a ser utilizado em outras partes do mundo. Aludido projeto resultou 
na publicação, em agosto de 1956, do que ficou conhecido como Overseas (Civil) Conditions of Contract, ou 
The ACE Form.  
Nesse sentido, após apresentar a estreita relação entre os modelos contratuais da ACE e ICE, conclui o autor: 
“As discussed earlier, the Red Book was modelled on the ACE Form which originated from the ICE Standard 
Form of Contract. The ICE Form was drafted for use as a domestic contract in the United Kingdom. The 
changes made to transform that domestic form to an international one were minimal.”  (BUNNI, Nael G. The 
FIDIC Forms of Contract: the fourth edition of the Red Book, 1992, the 1996 Supplement, the 1999 Red 
Book, the 1999 Yellow Book, the 1999 Silver Book.  3a ed. Oxford: Blackwell Publishing 2005. p. 4 e 17). 
177 BUNNI, op. cit., p. 15. 
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• Its wording is based on English legal drafting principles: (...). 

• Its concept, in relation to the design and supervision of construction of the 
project, is based on the appointment of a consulting engineer trusted by both 
parties to the contract and referred to as the ‘Engineer’: (...). 

• Its concept of remuneration is based on a re-measurement contract with a 
provisional bill of quantities which serves as a basis for final remeasurement and 
payment, under certificates from the engineer: (...). 

• Its concept of responsibility and liability is based on the sharing of risks: 
(...).178 

 Interessante notar que muitos dos pontos mencionados anteriormente, e que deverão 

ser tratados no desenvolvimento desta tese, são expostos pelo autor, tais quais, (i) o fato de 

basear-se o New Red Book em um contrato doméstico (inglês, no caso); (ii) o fato de ter sido 

estruturado em ambiente de common law; (iii) ser baseado na noção de pagamento por 

medição; (iv) seu conceito de responsabilização civil intrínseco fundar-se na noção de 

divisão de riscos entre as partes contratantes. 

 Ingressando finalmente no conteúdo do CONS, a título de breve comentário a ser 

melhor desenvolvido nas páginas que seguem, a FIDIC divide suas condições contratuais 

em gerais e especiais, estas também denominadas condições particulares.  

 A estratégia adotada de segregar as condições gerais das condições especiais pode 

solucionar questão apontada acima, no sentido de eventual dificuldade em adaptar-se um 

contrato construído em ambiente de common law, uma vez que as condições especiais 

poderão ser elaboradas de acordo com as necessidades das partes, assim como em atenção à 

lei de regência do contrato e à legislação local no que necessário. 

                                                 
178 “Apesar do uso universal do Livro Vermelho, sua quarta edição manteve algumas características e conceitos 
essenciais que formaram os pilares de suas edições anteriores. 
Para entender as provisões do Livro Vermelho e as implicações das mudanças feitas na Quarta Edição e suas 
emendas mais recentes, é essencial perceber esses conceitos como pano de fundo para a forma do próprio 
contrato, para o raciocínio subjacente às revisões que precisavam ser feitas, e para as posteriores mudanças 
adicionais que poderiam ter sido feitas, mas não o foram. Esses conceitos são apresentados abaixo, e são 
descritos em detalhes nos seis capítulos seguintes. 
• Além de algumas revisões que foram feitas, baseiam-se em contratos domésticos: (...). 
• Seus conceitos legais são baseados no sistema de direito consuetudinário (...). 
• Sua redação é baseada nos princípios legais de redação do idioma inglês: (...). 
• Seu conceito, em relação à concepção e à supervisão da elaboração do projeto, baseia-se na nomeação de um 
engenheiro consultor de confiança de ambas as partes do contrato, denominado como "Engenheiro": (...). 
• Seu conceito de remuneração é baseado em um contrato de nova medição (re-measurement) com uma lista 
provisória de quantidades, que serve como base para a nova medição final e para o pagamento, sob a aprovação 
do engenheiro: (...). 
• Seu conceito de responsabilidade e obrigação, e é baseado no compartilhamento de riscos: (...)” (tradução 
nossa).  



101 
 

 Importante notar, ainda a tratar da existência de condições gerais pré-fixadas e 

condições particulares a serem adaptadas pelas partes contratantes, que a própria FIDIC, no 

prefácio de seus modelos contratuais, afirma expressamente o quanto ora alertado, sendo 

merecedor de atenção especial o trecho abaixo transcrito: 

PREFÁCIO 

Recomenda-se a utilização destes modelos em concursos internacionais. 
Nalgumas jurisdições poderá ser necessário introduzir modificações, em particular 
quando as Condições Contratuais sejam utilizadas em contratos nacionais. A 
FIDIC considera que a versão oficial e autêntica dos textos é a que está escrita em 
língua inglesa. 

Na preparação destas Condições Contratuais para Trabalhos de Construção, 
concluiu-se que, embora muitas das cláusulas tenham aplicação genérica, outras 
há que terão necessariamente de ser modificadas tendo em conta as circunstâncias 
particulares do contrato em causa. As cláusulas consideradas aplicáveis à maioria 
dos contratos (embora não a todos) foram incluídas nas Condições Gerais, de 
modo a facilitar a sua utilização em cada contrato. 

As Condições Gerais e as Condições Particulares constituem, em conjunto, as 
Condições Contratuais que irão regular os direitos e obrigações das partes. 

Será necessário preparar as Condições Particulares de cada contrato, tendo 
nomeadamente em conta as cláusulas das Condições Gerais que lhes façam 
referência. (grifos nossos) 

Acerca da divisão em condições gerais e especiais, Rafael Marinangelo e Lukas Klee 

afirmam a importância da não interferência nas primeiras – gerais -, relegando à estas - 

condições especiais - as necessárias adaptações: 

Recomenda-se nunca interferir na parte geral, deixando para parte especial as 
eventuais adequações. Essa abordagem (utilização da parte especial) é prática e 
útil. Ao elaborar a parte especial, é preciso ter em mente não apenas os 
participantes diretos do projeto, mas também outros participantes, principalmente 
aqueles que são agentes financiadores do projeto. A FIDIC oferece como anexo 
de cada padrão um manual para a criação de condições especiais com comentário 
e receita para adaptar cada artigo. 179 

Já quanto à sua formação, deverá o contrato conter, necessariamente, os seguintes 

dados e disposições: (i) nome e endereço do dono da obra (item 1.1.2.2); (ii) nome e endereço 

do empreiteiro (item 1.1.2.3); (iii) nome e endereço do engenheiro da obra (item 1.1.2.4); 

(iv) prazo para término da obra (item 1.1.3.3); (v) prazo para avisar defeitos (item 1.1.3.7); 

(vi) sistemas de transmissão eletrônica (subcláusula 1.3); (vii) direito decisório (subcláusula 

1.4); (viii) língua oficial (subcláusula 1.4); (ix) língua de comunicação (Subcláusula 1.4); 

(x) horário para entrar no canteiro de obras (subcláusula 2.1); (xi) montante da garantia para 

                                                 
179 KLEE, Lukás. International Construction Contract Law. Chichester: Wiley Blackwell. 2015. p. 21. 
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execução da obra (subcláusula 4.2); (xii) dias e horas regulares de trabalho (subcláusula 6.5); 

(xiii) compensação do prejuízo por atraso na construção (subcláusula 8.7); (xiv) valores 

provisórios (subcláusula 13.5, (b)); (xv) acertos devidos a mudanças nos custos (subcláusula 

13.8); (xvi) adiantamento ou empréstimo total (subcláusula 14.2); (xvii) número e 

programação de parcelas do adiantamento ou empréstimo total (subcláusula 14.2).180     

 Deverá ainda, ser constituído dos seguintes documentos: (i) acordo contratual (caso 

existente); (ii) carta de adjudicação; (iii) carta proposta; (iv) condições gerais; (v) condições 

particulares; (vi) especificações; (vii) desenhos; (viii) anexos e quaisquer outros documentos 

integrantes do contrato. 

 O acordo contratual acima afirmou-se “caso existente”, uma vez que este não se 

mostra essencial no âmbito do contrato CONS.   

 Já a carta de adjudicação materializa a aceitação formal, pelo dono da obra, da carta 

proposta enviada, em momento pretérito, pelo empreiteiro com a formalização de sua 

proposta.  

 Quanto às condições gerais, encontram-se no New Red Book 1999, em suas cláusulas 

1 a 20 e respectivas subcláusulas, enquanto as condições especiais ou particulares: 

(...) devem ser delineadas pelo Dono da Obra de acordo com o guia para 
preparação de condições particulares constantes do Red Book e deve conter 
elementos como as áreas disponíveis ao empreiteiro para armazenamento, 
modificações e emendas às Condições Gerais e outros elementos reputados 
necessários pelo Dono da Obra.181      

 As especificações deverão constar em documento próprio com o detalhamento da 

qualidade dos materiais a serem empregados na obra, qualidade que poderá ser aferida 

mediante a utilização de memorial descritivo de materiais ou ainda por critério de 

desempenho.  

Estas – especificações – de certa forma conversam com os desenhos, os quais deverão 

demonstrar graficamente aquilo que efetivamente deverá ser construído. 

 Por fim, como anexos, podem ser mencionados o mapa de quantidades, que se 

consubstancia em uma lista de itens e respectiva estimativa de quantidade a ser empregada 

                                                 
180 Ibid. p. 22.  
181 Ibid. p. 28.  
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na obra, bem como eventuais outros documentos integrantes da carta proposta, com menção 

a elementos essenciais à adequada consecução do objeto do contrato, como, tempo previsto 

de execução; acesso ao canteiro de obras; lei aplicável ao contrato e língua padrão para as 

comunicações entre as partes.  

 Ainda explorando as noções gerais do contrato CONS, conforme afirmado acima, 

sua parte geral compõe-se de vinte cláusulas, a tratar dos seguintes assuntos: (i) cláusula 1 

(General Provisions) – disposições gerais, tais quais definições, lei e língua oficial, detalhes 

confidenciais, forma de comunicação entre as partes etc.; (ii) cláusulas 2 a 5 – abordam os 

sujeitos do contrato (dono da obra, gestor do projeto, empreiteiro e subempreiteiros); (iii) 

cláusula 6 (Staff and Labour) – trata da rotina dos funcionários empregados na obra, aspectos 

da legislação trabalhista aplicável, carga horária, segurança e salubridade etc.; (iv) cláusula 

7 (Plant, Materials and Workmanship) – detalhes de execução relativos ao equipamento 

tecnológico, inspeção, testes, adequação, royalties, controle de qualidade; (v) cláusulas 8 a 

11 – abordam o progresso da construção em si, considerado seu início, atrasos, interrupção, 

testes finais, recepção dos trabalhos, responsabilidade por defeitos; (vi) cláusulas 12 a 14 – 

disciplinam as regras para formação de preços totais, modificações na obra e condições de 

pagamento; (vii) cláusulas 15 e 16 – regulam a extinção do contrato, assim como a 

interrupção dos trabalhos; (viii) cláusulas 17 a 19 – contêm dispositivos básicos para a 

alocação dos riscos no que se refere ao seguro da obra e consequências de eventos 

considerados como força maior; (ix) cláusula 20 (Claims, Disputes and Arbitration) – 

refere-se à etapa do contrato de reclamações/reivindicações e conciliação.182  

 Realizando estudo mais detalhado das especificidades do Red Book, deverão ser 

abordadas suas principais características, tais quais partes envolvidas, responsabilidades, 

formação do preço etc., o que viabilizará sua posterior comparação com o contrato típico de 

empreitada. 

 Acerca dos principais aspectos do New Red Book, Tiago Manuel Moreira Teixeira 

os resume nos seguintes pontos: 

(...) 

• A administração do Contrato, verificação de conformidade, Certificação de 
Pagamentos e determinação de extensões de tempo ou valores adicionais ao Preço 

                                                 
182 KLEE, op. cit., p. 29. 
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Contratual está a cargo do Engenheiro (Fiscal de Obra em Portugal) designado 
para tal; 

• Os pagamentos efetuados ao Empreiteiro são baseados num Mapa de Quantidades 
e Trabalhos no qual constam preços e taxas estimados; 

• A partilha de riscos é realizada de uma forma equilibrada, e o Dono de Obra 
assume os riscos relativos a condições físicas imprevisíveis; 

• As reclamações realizadas pelas Partes devem seguir um procedimento estipulado, 
e evidencia-se um procedimento de resolução de conflitos assente num Conselho 
de Resolução de Conflitos que precede o recurso à Arbitragem; 

• O Empreiteiro, no âmbito do Contrato, possui alguma proteção financeira uma vez 
que pode, a qualquer momento, solicitar ao Dono de Obra provas de capacidade 
financeira para pagar o Preço Contratual.183    

 Inicialmente, deve-se ter em mente ser o contrato CONS recomendado para trabalhos 

de construção e de engenharia projetados na sua totalidade, ou ao menos em grande parte, 

pelo dono da obra, nos quais o empreiteiro executará os trabalhos de acordo com o projeto 

que lhe foi apresentado em momento pretérito pelo contratante, assim como deverá por eles 

– trabalhos - responder durante o período de garantia. 

 Nesse sentido, caberá ao dono da obra apresentar o projeto ao contratado, cabendo a 

este a obtenção das licenças e as permissões necessárias à realização dos trabalhos, devendo 

ainda proceder de acordo com as instruções do contratante: 

2.2 Permits, Licences or Approvals 

The Employer shall (where he is in a position to do so) provide reasonable 
assistance to the Contractor at the request of the Contractor: 

(a) by obtaining copies of the Laws of the Country which are relevant to the 
Contract but are not readily avaiable, and 

(b) for the Contractor’s applications for any permits, licences or approvals 
required by the Laws of the Country; 

(i) which the Contractor’s is required to obtain under Sub-Clause 1.13 
[Compliance with Laws], 

(ii) for the delivery of Goods, including clearance through customs, and 

                                                 
183 TEIXEIRA, Tiago Manuel Moreira. Apoio à Utilização dos Modelos de Contratação FIDIC. 2013. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade do Porto.p. 14. 
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(iii) for the export of Contractor’s Equipment when it is removed from the 
Site.184185 

 Veja-se nesse ponto que, a par da obrigação transmitida ao contratado pela 

subcláusula 2.2 no que se refere à obtenção de licenças e permissões para inicio dos 

trabalhos, consta expressa previsão de razoável assistência a ser prestada pelo contratante, 

uma vez realizada a solicitação nesse sentido pelo empreiteiro.  

 Ainda que carecedora de clareza a disposição acima, por não afirmar como deverá 

se dar a pretendida assistência, há posição doutrinária e mesmo oficial da FIDIC no sentido 

de não ser considerada como razoável eventual solicitação de auxílio ao contratante para a 

obtenção de documentos ou permissões que poderiam ser facilmente obtidas diretamente 

pelo empreiteiro186. 

 Quanto ao pedido de assistência que venha a ser pretendido pelo empreiteiro, deverá 

este observar o procedimento formal que informará a relação contratual durante todo o seu 

transcurso, ou seja, mediante a apresentação de comunicação por escrito, em atenção à 

subcláusla 1.3 – Communications. 

                                                 
184 Todas as traduções referentes às cláusulas e subcláusulas do CONS apresentadas doravante são traduções 
oficiais do FIDIC para a língua portuguesa, constantes da seguinte obra: FIDIC. Condições contratuais para 
Trabalhos de Construção - recomendadas para trabalhos de construção e engenharia projectados pelo 
dono da obra. 1a ed. 1999. 
185 “O Dono da Obra deve (quando esteja em condições de o fazer), a pedido do Empreiteiro, prestar-lhe 
assistência razoável: 

(a) na obtenção de cópias das Leis do País relevantes para efeitos do Contrato e que não sejam de acesso 
fácil, e 
(b) na apresentação de requerimentos para obtenção de quaisquer licenças, autorizações ou aprovações 
exigidas pelas Leis do País: 
(i) que o Empreiteiro deva obter nos termos do n. 13 [Cumprimento da Leis] da Cláusula 1, 
(ii) para efeitos da entrega de Bens, incluindo o respective desafandegamento, e 
(iii) para efeitos da exportação do Equipamento do Empreiteiro após remoção do Local da Obra”. FIDIC. 

Condições contratuais para Trabalhos de Construção - recomendadas para trabalhos de construção e 
engenharia projectados pelo dono da obra. 1a ed. 1999. 
186 Jeremy Glover e Simon Hughes, em comentários à subcláusula 2.2 do Red Book, afirmam com apoio no 
FIDIC Guide que “No definition of ‘reasonable assistance’ is provided, although the FIDIC Guide suggests 
that it would not be reasonable for the Contractor to expect the Employer to do anything it can do itself”. 
Outro aspecto que merece destaque dos comentários dos autores a aludida subclausula é a menção a 
recomendação ao contratante para que busque obter, ou ao menos realizar o pedido das licenças e permissões 
essenciais, em momento anterior a contratação do empreiteiro, visando fomentar a participação nos concursos, 
assim como mitigar a possibilidade de atrasos na conclusão das obras: “Although the clause does not 
specifically say so, as the obligation on the Employer is no more than one to assist, it is presumed that the 
Contractor has the primary obligation of actually preparing whatever documentation may be required to obtain 
any necessary permits. That said, the question does arise about whether or not, in the interests of the project, 
some of the necessary licences should be obtained in advance. The FIDIC Guide recognizes this, 
recommending that the Employer should apply for any essential licences to both encourage tenderers and 
minimize any delay to the project”. GLOVER, Jeremy; HUGHES, Simon. Understanding the Fidic Red 
Book: a clause-by-clause commentary. 2a ed. Londres: Thomson Reuters. 2011. p. 40. (grifos nossos).  
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 Em sequência, a afirmação acima no sentido de que a totalidade ou grande parte do 

projeto deverá ser apresentada pelo dono da obra decorre da exata natureza do modelo 

contratual Red Book, considerado como um contrato de construção na modalidade design-

bid-build187. 

 Entretanto, e por certo a não desfigurar aludido formato, as condições gerais CONS 

permitem que o contrato delegue ao contratado o projeto de certas partes da obra, o que se 

infere da Subcláusula 4.1 – Contractor’s General Obligations: 

4. The Contractor 

4.1 Contractor’s General Obligations 

The Contractor shall design (to the extent specified in the Contract), execute 
and complete the Works in accordance with the Contract and with the Enginner’s 
instructions, and shall remedy any defects in the Works. (grifos nossos).188    

 Uma vez verificada a necessidade de elaboração de parte do projeto pelo empreiteiro, 

caberá a este realizá-lo em atenção à noção de fit for purpose189, definição esta que não 

                                                 
187 Júlio Cesar Bueno, em artigo a tratar das melhores práticas em empreendimentos de infraestrutura, busca 
delinear os principais sistemas de contratação adotados no Brasil, ao que assim conceitua os contratos design-
bid-build: “O sistema contratual Design-Bid-Build (também conhecido como DBB ou Design-Tender) é o mais 
tradicionalmente adotado no Brasil na área pública. É estabelecido por meio de etapas escalonadas e bem 
definidas de implantação do empreendimento, iniciando-se com a elaboração do projeto sob a responsabilidade 
do empreendedor (design), seguindo-se com o recebimento e a análise de propostas (bid) e concluindo-se pela 
adjudicação de uma das propostas e a execução da construção (build). 
Nesse caso, o empreendedor é responsável pelo projeto, pela compra dos equipamentos e pelo gerenciamento 
da execução, sendo, em última análise, responsável também pelo gerenciamento das diversas interfaces do 
empreendimento e pelos principais riscos envolvidos. O projetista, atuando sempre em nome do empreendedor, 
orientará e auxiliará a construtora na fase de construção, de sua única e exclusiva responsabilidade. A gestão 
dos empreendimentos Design-Bid-Build é feita através de contratações individualizadas, sendo os custos 
calculados com base nos quantitativos finais e valores unitários aprovados”. BUENO, Julio Cesar. Melhores 
Práticas em Empreendimentos de Infraestrutura: Sistemas Contratuais Complexos e Tendências num Ambiente 
de Negócios Globalizado. In: SILVA, Leonardo Toledo da (coord.). Direito e Infraestrutura. São Paulo: 
Saraiva, 2012. p. 63-64. 
188 4. O Empreiteiro 
4.1. Obrigações Gerais do Empreiteiro 
O Empreiteiro deve elaborar o projecto (na medida em que tal esteja prvisto no Contrato), executar e concuir 
os Trabalhos nos termos do Contrato e das instruções do Gestor do Projecto, bem como quaisquer defeitos nos 
Trabalhos. 
189 “Any permanent works designed by the Contractor must be fit for the purpose for which the Works are 
intended as specified in the Contract. Where a Contractor undertakes design, the Contractor will be responsible 
for the fitness for purpose of that design. This absolute obligation obviously depends on the nature of the 
definition of the purposes of the Works contained in the Contract. 
However, the Contract does not define the ‘intended purpose’ and there is surprisingly no contractual obligation 
on the Employer to provide such a definition. The prudent Employer would include such details as part of the 
tender documentation. In many jurisdictions such an obligation to provide a definition would be implied, 
although if the purpose is not clear, the simplest solution would be for the Contractor to ask. 
To the extent that the Contractor undertakes any design obligation, that obligation will mirror the obligation of 
the design and build contractor. The general rule under common law jurisdictions, is that a contractor who 
agrees to be responsible for both design and build of a structure assumes a duty to ensure that it will be fit for 
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consta nas condições gerais, mas que poderá ser inserida nas condições particulares, nos 

documentos do concurso, ou mesmo apresentada pelo dono da obra diretamente ao 

contratado. 

 Caberá ainda ao empreiteiro que venha a ser responsável pela elaboração de parte do 

projeto, submetê-lo ao engenheiro para aprovação190.  

 Necessária, portanto, nesse momento, menção à figura do engenheiro, também 

denominado gestor do projeto, a ser apontado pelo contratante, e sobre quem recairá 

considerável parcela de responsabilidade e de trabalho durante a execução da obra. 

 Em primeiro lugar, importante o esclarecimento de não figurar o engenheiro como 

parte no contrato, mas sim como terceiro que terá relevante função durante sua execução. 

 No item 1.1.2.4 das condições gerais – 1.1.2. Parties and Persons – é mencionado o 

gestor de projeto191 como a pessoa apontada pelo contratante para figurar na condição de 

engenheiro para o propósito do contrato e devidamente nomeado no “Apenso à Proposta”: 

1.1.2 Parties and Persons 

(...) 

1.1.2.4 “Engineer” means the person appointed by the Employer to act as the 
Engineer for the purposes of the Contract and named in the Appendix to Tender, 

                                                 
its purpose as communicated to that contractor.” GLOVER, Jeremy; HUGHES, Simon. Understanding the 
Fidic Red Book: a clause-by-clause commentary. 2a ed. Londres: Thomson Reuters. 2011. p. 72. 
Ainda acerca do conceito de fit for purpose, Peter Smith, advogado em Londres com atuação no setor de 
engenharia e construção, afirma em obra coletiva publicada no Brasil sobre Direito e Infraestrutura: “Espera-
se que um projetista, como um engenheiro ou um arquiteto, projetem em conformidade com os padrões de 
tempo aceitáveis. Esses geralmente consistem em códigos de prática, padrões nacionais e qualquer informação 
de autoridade publicada. 
Quando, por outro lado, o empreiteiro é parcial ou totalmente responsável pelo projeto, assim como pela 
realização das obras, no direito inglês, é imposto um padrão mais elevado do que habilidades e cuidados 
razoáveis, especificamente no tocante à adequação ao propósito do empreendimento. Isso é refletido nos 
formulários da FIDIC. 
Segundo o direito inglês, a noção de ser adequado ao propósito do empreendimento vem do conceito da venda 
de mercadorias. O projeto deve cumprir os padrões estabelecidos nos requisitos do contratante. 
Consequentemente, o contratante deve garantir que seus requisitos sejam tão detalhados quanto possível para 
garantir certeza e evitar litígios que de outro modo possam surgir”. SMITH, Peter. Contratos Internacionais: 
usando os modelos-padrão para contratos FIDIC. In: SILVA, Leonardo Toledo da (coord.). Direito e 
Infraestrutura. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 203.  
190 GLOVER, Jeremy; HUGHES, Simon. Understanding the Fidic Red Book: a clause-by-clause 
commentary. 2a ed. Londres: Thomson Reuters. 2011. p. 72. 
191 Na versão oficial FIDIC em inglês, consta como “engineer”, enquanto que na versão oficial FIDIC traduzida 
para o português, consta como “gestor de projecto”. Nesta tese serão utilizadas, de forma indiscriminada, as 
expressões “engenheiro” ou “gestor de projeto” com o mesmo.   
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or other person appointed from time to time by the Employer and notified to the 
Contractor under Sub-Clause 3.4 [Replacement of the Engineer].192  

Tiago Manuel Moreira Teixeira, em dissertação de mestrado defendida perante a 

Universidade do Porto, aborda de forma detalhada a figura do engenheiro nas condições 

contratuais FIDIC 1999, ao que lida com aspectos gerais e outros específicos sob o âmbito 

do New Red Book. 

 Afirma dividir-se a função do engenheiro em “modos de atuação”, devendo agir 

como agente do dono da obra, mas, paralelamente, tomar decisões baseadas na sua 

experiência profissional e nos termos do contrato, de forma imparcial e independente: 

A função do Engenheiro no âmbito dos novos modelos de contratos, à semelhança 
da 4ª Edição do Red Book, divide-se em modos de atuação. Por um lado, atua de 
forma implícita, como Agente do Dono de Obra, mas por outro lado, toma ações 
baseadas na sua experiência pessoal e nos termos do Contrato, agindo assim como 
Decisor independente e imparcial fundamentalmente. Estas funções quase que 
opostas são estabelecidas aquando da elaboração do Contrato entre as Partes.193 

 As condições gerais CONS, em sua subcláusula 3.5 – Determinations – não afirmam 

de forma expressa a necessidade de agir o engenheiro como decisor independente e 

imparcial, ao que consta, apenas, que deverá emitir, caso necessário, uma decisão justa em 

observância ao contrato, considerando-se todas as circunstâncias relevantes194: 

3. The Engineer 

(...) 

3.5 Determinations 

Whenever these Conditions provide that the Engineer shall proceed in accordance 
with this Sub-Clause 3.5 to agree or determine any matter, the Engineer shall 
consult with each Party in an endeavour to reach agreement. If agreement is not 
achieved, the Engineer shall make a fair determination in accordance with the 
Contract, taking due regard of all relevant circumstances. 

                                                 
192 “1.1.2 Partes do Contrato e Pessoas (…) 1.1.2.4 “Gestor de Projecto” signfica a pessoa nomeada pelo Dono 
da Obra e indicada no Anexo à Propost para actuar como Gestor de Projecto no âmbito do Contrato, ou outra 
pessoa nomeada a qualquer momento pelo Dono da Obra e notificada ao Empreiteiro de acordo com o n.4 
[Substituição do Gestor de Projecto] da Cláusula 3”. 
193 TEIXEIRA, op. cit., p. 89. 
194 A necessidade de imparcialidade por parte do Engenheiro se mostra imprescindível, uma vez que é apontado 
pelo Dono da Obra, podendo inclusive pertencer ao quadro de funcionários deste. Fundamental a manutenção 
da Clausula 3.5 nas Condições Gerais, assim como, se possível, a definição de critérios objetivos para a atuação 
do Engenheiro em casos de conflitos de interesse, sob pena inclusive de se macular a execução do contrato 
pela ausência de boa-fé, a qual certamente poderá ser levantada ainda que decorrente de atos praticados por 
terceiros que não são considerados Parte no contrato mas que participam de sua execução mediante a tomada 
de decisões, tais quais extensão dos prazos de execução, certificação de pagamentos, etc. Poder-se-ia afigurar, 
em casos tais, violação de contrato por parte do Dono da Obra, ao não conferir ao Engenheiro as condições 
para tomada de decisões imparciais por parte deste. 
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(...)195 

 Interessante notar que deverá haver verdadeira adaptação cultural, ao menos sob 

certos sistemas legais, ao modelo ora proposto. Isso porque a correta e saudável execução 

do contrato somente se dará caso as partes compreendam a importância da figura do 

engenheiro, assim como sua peculiar forma de atuação no sentido de, não obstante ser 

indicado e pago pelo dono da obra, dever pautar-se pela mais completa lisura e 

imparcialidade. 

 O que se pode reconhecer como uma dupla função conferida pelo contrato ao gestor 

do projeto, consubstanciadas (i) na necessidade de viabilizar a adequada administração 

contratual, especialmente no local da obra, mediante o acompanhamento próximo dos 

trabalhos e emissão de ordens ao empreiteiro, aliada à (ii) necessidade de atuação justa e 

imparcial ao lhe serem submetidos pleitos pelas partes, é tratada de forma minuciosa pela 

doutrina no ambiente da common law, o que pode explicar o amadurecimento do tema no 

Reino Unido, sendo as funções e responsabilidades do engenheiro bem definidas e 

compreendidas pelas partes envolvidas em um contrato de construção: 

It is clear therefore that the Engineer acts as the Employer’s agent when, for 
example, valuing and certifying payment. In common law jurisdictions such an 
agency is not inconsistent with the duty of independence expected of such a 
decision-maker. However, in other jurisdictions, particularly civil-law 
jurisdictions, such a concept is inimical to that legal tradition.196    

 A tratar desse aspecto específico, enfatizando a maior dificuldade de utilização do 

modelo proposto sob certos sistemas legais, Tiago Manuel Moreira Teixeira afirma que, 

Em países pertencentes ao sistema legal baseado na Civil Law, uma terceira parte 
do Contrato possuidora de tanto poder proveniente do Contrato entre as Partes é 
um pouco desconhecida.  

Normalmente o Dono de Obra tem em atenção conselhos provenientes do 
Engenheiro ou do Arquiteto, tornando estes por vezes gestores e supervisores do 
Projeto, mas sem que se verifique um acordo sobre os poderes e os deveres dessa 
mesma pessoa, visto que o Engenheiro ou Arquiteto atuam apenas como agentes 

                                                 
195 “3. O Gestor de Projecto 
3.5. Decisões 
Sempre que nas presentes Condições se estipular que o Gestor de Projecto deve proceder de acordo com o 
presente n.5 da Cláusula 3 para acordar ou decider qualquer assunto, o Gestor de Projecto deve consultar cada 
uma das Partes de modo a chegar-se a acordo. Se não houver acordo, o Gestor de Projecto deve tomar uma 
decisão justa, nos termos do Contrato, tomando em devida consideração as circunstâncias pertinentes. (...)” 
196 FURST, Stephen et al. Keating on construction contracts. 9a ed. Londres: Sweet & Maxwell, 2012. p. 
1258. “É claro, portanto, que o Engenheiro atua como agente do Dono da Obra quando, por exemplo, valoriza 
e certifica o pagamento. Em jurisdições de common law, essa atuação não é inconsistente com o dever de 
independência esperado de tal tomador de decisão. No entanto, em outras jurisdições, especialmente naquelas 
de direito civil, tal conceito é hostil à tradição legal” (tradução nossa).  
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do Dono de Obra com poderes em nome deste. Esta forma de atuar não se 
assemelha ao papel do Engenheiro sob os Contratos FIDIC, e que as partes 
prometem uma à outra que o Engenheiro terá poderes decorrentes do Contrato, no 
qual, por exemplo, os pagamentos (intermédios ou finais) emitidos pelo 
Engenheiro.197 

 A alimentar a preocupação com a forma de atuação do gestor do projeto no âmbito 

do Red Book, intensificada por certo em um ambiente de civil law, no qual os respetivos 

stakeholders não se encontrem familiarizados com o modelo proposto, merecedoras de 

menção as subcláusula 3.1 – Engineer’s Duty and Authority – e 3.5 – Determinations.   

 À subcláusula 3.1, mais especificamente em sua parte final, consta que, salvo 

disposição em contrário no contrato, sempre que o engenheiro venha a exercer competências 

ou poderes expressa ou implicitamente previstos no contrato, considera-se que atua em 

representação do dono da obra. Já à subcláusula 3.5, afirma-se que, diante de um pleito 

apresentado pelas partes, sujeito à decisão do gestor do projeto, cabe a este emitir uma 

decisão justa. 

 Portanto, conclui-se, pela leitura das subcláusulas acima mencionadas, que (i) o 

engenheiro, sob Red Book, deverá atuar pelo dono da obra, assim como (ii) diante de um 

pleito, deverá emitir uma decisão justa.  

 A importância do realce aos aspectos acima reside no fato de não prever o Red Book, 

de forma expressa, a independência do gestor do projeto na tomada de decisões diante de 

pleitos a ele submetidos pelas partes, trazendo apenas o vago conceito de decisão justa.  

 Isso posto, ainda que se reconheça a nítida evolução do tema no Reino Unido, 

acompanhada do amadurecimento por parte de contratantes, empreiteiros e, principalmente, 

dos profissionais e sociedades que atuam na condição de gestores de projeto em grandes 

empreendimentos de construção civil, remanesce a dúvida de como se dá e, principalmente, 

como se dará essa relação triangular diante de um muito provável aumento no número de 

obras complexas de engenharia nos próximos anos no Brasil198. 

                                                 
197 TEIXEIRA, op. cit., p. 90. 
198 “Clause 3.5 is evidently intended to make clear that, in general terms, when required to act independently 
(as viewed in common law jurisdictions) the engineer must make a ‘fair determination’. It is doubtful whether 
this makes the duty of independence sufficiently clear, particularly where the engineer does not come from 
common law background”. FURST, Stephen et al. Keating on construction contracts. 9a ed. Londres: Sweet 
& Maxwell, 2012. p. 1258. 
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 Ainda que não se tenha resposta imediata ao questionamento acima, acredita-se, 

entretanto, que a maior tranquilidade diante da posição do engenheiro observada no Reino 

Unido se deve não somente a um sistema jurídico menos engessado, mas à natural evolução 

decorrente dos constantes estudos e debates sérios sobre temas que impactam não apenas o 

meio jurídico, mas o ambiente institucional e a economia como um todo. 

 Deve-se, ainda, afirmar que, muito embora com poderes amplos, como introduzir 

alterações em desenhos e especificações nos moldes da cláusula 13 das condições gerais - 

Variations and Adjustments - o engenheiro poderá sujeitar-se à certa limitação contratual de 

seus poderes. 

 Não obstante a mencionada limitação de poderes seja normalmente realizada pelas 

partes no âmbito das condições particulares, algumas subcláusulas constantes nas condições 

gerais preveem a sua possibilidade, tais quais: (i) aprovação prévia pelo dono da obra para 

a emissão de qualquer certificado de entrega199; (ii) aprovação prévia pelo dono da obra para 

a emissão do certificado de desempenho200; (iii) aprovação prévia pelo dono da obra a 

qualquer alteração que possa modificar o preço do contrato201. 

 De extrema importância, portanto, a indicação de um engenheiro com conhecimento 

técnico adequado, assim como com certa intimidade com o contrato, uma vez que sua 

atuação, conforme se verificou, reveste-se de enorme responsabilidade e influência sobre 

aspectos fundamentais da relação contratual. 

 Importante apenas notar que as limitações aos poderes do engenheiro podem trazer 

maior prejuízo do que benefícios ao contratante, uma vez que, quanto menos poder se 

conferir ao gestor de projeto, maior será a necessidade de controle do andamento dos 

trabalhos do empreiteiro pelo dono da obra. 

 Quanto aos poderes gerais conferidos ao engenheiro, pode-se listar os mais 

relevantes como sendo: (i) emitir a notificação de início dos trabalhos, conforme cláusula 

8.1 – Commencement of Works; (ii) rejeitar qualquer programa apresentado em desacordo 

com o contrato, conforme cláusula 8.3  - Programme; (iii) participar dos testes e rejeitar 

qualquer planta, material ou mão de obra em desacordo com o contrato, conforme cláusula 

                                                 
199 FIDIC. “10.1. Taking Over of the Works and Sections”. 
200 “11.9. Performance Certificate”. 
201 “13.1. Right to Vary”. 
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7.5 – Rejection; (iv) inspecionar os trabalhos em andamento ou concluídos, conforme 

cláusula 7.3 – Inspection; (v) proceder à medição dos trabalhos concluídos, conforme 

cláusula 12.1 – Works to be Measured; (vi) determinar novos valores ou taxas, nas situações 

específicas descritas na cláusula 12.3 – Evaluation; (vii) avaliar e definir alterações, 

conforme cláusula 13.3 – Variation Procedure; (viii) certificar os pagamentos realizados, 

conforme cláusula 14 – Contract Price and Payment; (ix) emitir o certificado de recepção e 

o certificado de performance, conforme cláusula 10.1 – Taking Over of the Works and 

Sections - e cláusula 11.9 – Performance Certificate; (x) aprovar ou rejeitar as 

reivindicações, conforme cláusula 3.5 – Determinations; (xi) dar instruções, conforme 

cláusula 3.1 – Engineer’s Duties and Authority -, cláusula 1.5 – Priority of Documents – e 

cláusula 13.1 – Right to Vary; (xii) solicitar propostas, conforme cláusula 13.3 – Variation 

Procedure.              

 Por fim, deve-se mencionar a existência do White Book, publicado pela FIDIC, 

conhecido por “Condições Modelo do Acordo de Serviços de Consultoria”, para utilização 

em contratações no âmbito de pré-investimentos, estudos de viabilidade, projetos, 

administração e gestão de obras.  

Este contrato modelo poderá ser utilizado por engenheiros e por donos de obra para 

balizar a contratação firmada entre estes, sendo de rotineira adoção em conjunto com o Red 

Book e Yellow Book dada a necessidade de nomeação pelo dono da obra de um administrador 

do contrato. 

 Após ter-se mencionado a figura do engenheiro, deve-se voltar novamente a atenção 

ao dono da obra, este sim Parte do contrato e cujas obrigações e responsabilidades são 

definidas de forma clara na cláusula 2 das condições gerais – The Employer – e respectivas 

subcláusulas 2.1 - Right of Access to the Site; 2.2 - Permits, Licences or Approvals; 2.3 - 

Employer’s Personnel; 2.4 - Employer’s Financial Arrangements e 2.5 - Employer’s Claims. 

 A iniciar pela subcláusula 2.1 - Right of Access to the Site -, deverá o dono da obra 

conferir ao empreiteiro o efetivo acesso ao local onde as obras irão ser realizadas, o que se 

dará por período de tempo estabelecido em dias, no contrato, sendo certo ainda que, ausente 

previsão específica acerca da quantidade de dias pelos quais o contratado terá acesso ao local 

da obra, este deverá ser disponibilizado pelo período de tempo razoável à execução dos 
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trabalhos conforme especificado no programa de trabalhos apresentado pelo empreiteiro ao 

engenheiro, nos termos da subcláusula 8.3 – Programme. 

 Em não sendo concedido o acesso ao local da obra, entende-se ter o contratante 

incorrido em falta contratual, podendo originar a extinção do contrato pelo empreiteiro, 

conforme subcláusula 16.2 – Termination by Contractor. No caso de incumprimento parcial 

do contrato no que se refere a viabilizar-se o acesso do empreiteiro ao local da obra, afirma-

se: 

Se o incumprimento por parte do Dono de Obra for parcial, ou seja, se não se 
verificar o acesso a qualquer parte da estrutura, instalações ou meios de acesso 
dentro do prazo estabelecido no caderno de encargos, então o Empreiteiro tem o 
direito de solicitar uma compensação, mas não tem o direito de rescindir o 
Contrato pois o incumprimento verificado por parte do Dono de Obra não é motivo 
para tal medida.202 

 Ainda, conforme já afirmado, não obstante recaia sobre o empreiteiro a obrigação de 

obter licenças, autorizações e aprovações exigidas nos termos da legislação aplicável, caberá 

ao dono da obra conferir toda a assistência necessária ao contratado para tanto, obrigação 

esta expressa na subcláusula 2.2 – Permits, Licences or Approvals -, das condições gerais, 

acima transcrita. 

 Interessante obrigação do contratante, com reflexos claros nos direitos do 

empreiteiro, encontra-se prevista na subcláusula 2.4 – Employer’s Financial Arrangements 

-, acrescentada aos manuais FIDIC lançados em 1999 como reconhecimento do risco 

suportado pelo empreiteiro relativamente ao financiamento do dono da obra203.  

 Mencionada subcláusula traz certo conforto ao empreiteiro, uma vez que lhe permite 

requerer ao dono da obra que apresente, no prazo de vinte e oito dias após o recebimento da 

solicitação pelo contratado, prova bastante de que obteve financiamento a fim de viabilizar 

o pagamento do preço contratual. Há, ainda, a previsão de que qualquer mudança pretendida 

pelo dono da obra nos termos do financiamento deverá ser noticiada ao empreiteiro, 

juntamente com informações detalhadas a respeito. 

 A par do benefício conferido ao empreiteiro ao ser outorgada a ele a possibilidade de 

solicitar ao dono da obra informações acerca do financiamento da construção, merece 

                                                 
202 TEIXEIRA, Tiago Manuel Moreira. Apoio à Utilização dos Modelos de Contratação FIDIC. 2013. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade do Porto. p. 48. 
203 Ibid., p. 49. 
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destaque a expressão utilizada no original “reasonable evidence”, mencionada na tradução 

oficial para língua portuguesa do New Red Book 1999 como “prova bastante”, o que pode 

trazer certa ambiguidade ou incerteza às partes. 

 Essa situação poderá ser solucionada nas condições particulares do contrato, o que 

se mostra não apenas razoável, mas mesmo necessário, tendo-se em conta que a situação 

narrada – ausência de prova bastante fornecida pelo dono da obra quanto a efetiva condição 

de adimplir o contrato – reveste-se em causa de suspensão dos trabalhos pelo empreiteiro, 

conforme Cláusula 16.1 – Contractor’s Entitlement to Suspend the Work: 

16.1 Contractor’s Entitlement to Suspend Work 

If the Engineer fails to certify in accordance with Sub-Clause 14.6 [Issue of 
Interim Payment Certificates] or the Employer fails to comply with Sub-Clause 
2.4 [Employer’s Financial Arrangements] or Sub-Clause 14.7 [Payment], the 
Contractor may, after giving not less than 21 days’ notice to the Employer, 
suspend work (or reduce the rate of work) unless and until the Contractor has 
received the Payment Certificate, reasonable evidence or payment, as the case may 
be and as described in the notice. (grifos nossos)204 

  Quanto às reivindicações que poderão ser submetidas pelo dono da obra, sua 

formatação encontra-se prevista na subcláusula 2.5 – Employer’s Claims. 

 De acordo com esta, o procedimento deverá ser iniciado o mais breve possível após 

o dono da obra tomar ciência do evento ou circunstâncias que balizam a reivindicação: 

2.5 Employer’s Claims 

(...) 

The notice shall be given as soon as practicable after the Employer became aware 
of the event or circumstances giving rise to the claim. A notice relating to any 
extension of the Defects Notification Period shall be given before the expiry of 
such period.205 

                                                 
204 “16.1 Direito do Empreiteiro de Suspender os Trabalhos 
Se o Gestor de Projecto não emitir os certificados previstos no n.6 [Emissão de Certificados para Pagamento 
Intermédio] da Cláusula 14 ou o Dono da Obra não cumprir o disposto no n.4 [Financiamento do Dono da 
Obra] da Cláusula 2 ou no n.7 [Pagamento] da Cláusula 14, o Empreiteiro pode, após notificar o Dono da Obra 
com uma antecedência minima de 21 dias, suspender os trabalhos (ou reduir o ritmo dos mesmos) salvo e até 
ter recebido o Certificado para Pagamento, prova bastante ou o pagamento, conforme o caso e tal como dscrito 
na notificação”. 
205 “2.5 Pretensões do Dono da Obra (...) 
A Notifiação deve ser feita logo que possível após o Dono da Obra ter tido conhecimento do evento ou 
circunstâncias que deram origem à pretensão. Qualquer notificação relativa à prorrogação do Prazo para 
Notificação de Defeitos deve ser feita antes de decorrido esse prazo”. 
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 Para tanto, o dono da obra deverá especificar a cláusula contratual que julga violada 

ou outros aspectos que deem suporte à sua reivindicação, cabendo ao engenheiro, na 

sequência, proceder de acordo com a subcláusula 3.5 – Determinations, a fim de determinar: 

i. O valor (caso se verifique) a que o Dono de Obra tem direito, a pagar pelo 
Empreiteiro; 

ii. A extensão (caso se verifique) do Período de Notificação de Defeitos de acordo 
com a subclausula 11.3 Extension of Defects Notification Period.206 

 Passando à figura do empreiteiro, o item 1.1.2.3 define-o como a pessoa cuja 

proposta foi aceita pelo dono da obra e por seus respectivos sucessores legais: “1.1.2.3 

“Contractor” means the person(s) named as contractor in the letter of Tender accepted by 

the Employer and the legal successors in title to this person(s).”207 

 Quanto às obrigações do empreiteiro no âmbito do contrato CONS, encontram-se 

disciplinadas na cláusula 4 – The Contractor –, com suas obrigações gerais definidas na 

subcláusula 4.1 – Contractor’s General Obligations. 

 De forma mais genérica, pode-se afirmar que a principal obrigação do empreiteiro 

reside em desenhar – em atenção à extensão especificada em contrato208 -, executar e 

completar a obra para a qual foi contratado, de acordo com o definido em contrato, e sob as 

instruções do engenheiro, assim como reparar qualquer defeito verificado: 

4.1 Contractor’s General Obligations 

The Contractor shall design (to the extent specified in the Contract), execute and 
complete the Works in accordance with the Contract and with the Engineer’s 
instructions, and shall remedy any defects in the Works.209 

 Ainda no que se refere às obrigações contratuais do empreiteiro, não consideradas as 

obrigações decorrentes da lei aplicável ao contrato, podem-se afirmar as seguintes, 

distribuídas durante as três fases dos trabalhos a serem executados: preparação da proposta 

                                                 
206 Ibid., p. 50. 
207 “1.1.2.3 “Empreiteiro” siginifica a(s) pessoa(a) designada(s) por empreteiro(s) na Carta-Proposta aceite 
pelo Dono da Obra, bem como os respectivos sucessores legais. 
208 Remete-se aqui a conclusão no sentido de ser o Red Book um contrato no formato design-bid-build, pelo 
qual a totalidade ou ao menos a quase totalidade do projeto caberá ao dono da obra. Poderá o empreiteiro, 
entretanto, realizar a elaboração de projeto de partes da obra, caso assim definido contratualmente, sem que 
isso afaste o caráter DBB do Red Book, sendo essa justamente sua nota distintiva”. 
209 “4.1. Obrigações Gerais do Empreiteiro 
O Empreiteiro deve elaborar o projecto (na medida em que tal esteja prvisto no Contrato), executar e concuir 
os Trabalhos nos termos do Contrato e das instruções do Gestor do Projecto, bem como quaisquer defeitos nos 
Trabalhos”. 
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concorrente, até a fase da carta de aceitação; execução da empreitada; após a conclusão 

das obras: 

1. Construção e conclusão das obras, em conformidade com o Projeto e dentro do 
prazo de execução estabelecido contratualmente; 

2. Utilização de materiais, mão-de-obra e plantas, respeitando o Contrato e de 
acordo com as instruções do Engenheiro; 

3. Prestação de garantias, indemnizações e seguros, relativos às obras e encargos 
no decorrer do processo construtivo; 

4. Fornecimento de informações e avisos pertinentes, no decorrer da construção, 
alertar o Engenheiro sempre que ocorra um evento do qual possa resultar um 
aumento de custos e prorrogação do prazo; 

5. Desempenho de determinadas funções administrativas, entre outras, incluindo 
projeto de certos elementos quando requerido, para facilitar o processo de 
construção.210 

 Na fase de preparação da proposta, são impostas obrigações ao empreiteiro quanto à 

inspeção do local onde a obra será realizada, assim como à solicitação a ser feita ao dono da 

obra da documentação apta a viabilizar a mensuração exata das condições físicas e 

financeiras, que deverão influir diretamente na composição do valor da proposta a ser 

apresentada pelo empreiteiro. 

 Uma vez recebida a carta de aceitação pelo empreiteiro, este deverá comprovar, no 

prazo de até vinte e oito dias do seu recebimento, a obtenção de seguro garantia para a 

execução da obra, conforme subcláusula 4.2 – Performance Security -, cujo custo deverá ser 

suportado pelo contratado. 

 Mencionadas obrigações formam o que se pode denominar de pré-requisitos para a 

execução das obras, configurando obrigações inerentes à fase de execução do trabalho: (i) a 

construção e conclusão da obra dentro do prazo contratual, devendo os trabalhos ser 

iniciados em até quarenta e dois dias do recebimento da carta de aceitação pelo empreiteiro. 

O início das obras deverá ainda ser precedido de aviso formal ao empreiteiro pelo 

engenheiro, com ao menos sete dias de antecedência da data de início, conforme subcláusula 

8.1 – Commencement of Works: 

8.1 Commencements of Works 

The Engineer shall give the Contractor not less than 7 days’ notice of the 
Commencement Date. Unless otherwise stated in the Particular Conditions, the 

                                                 
210 TEIXEIRA, op. cit., p. 55-56. 
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Commencement Date shall be within 42 days after the Contractor receives the 
Letter of Acceptance. 

The Contractor shall commence the execution of the Works as soon as is 
reasonably practicable after the Commencement Date, and shall then proceed with 
the Works with due expedition and without delay.211 

 É o empreiteiro responsável, ainda, (ii) pela execução e conclusão da obra 

independentemente das dificuldades encontradas, salvo poucas exceções, assim como pela 

adequação, estabilidade e segurança do local da obra, e pelos métodos de construção 

empregados, conforme subcláusula 4.1 – Contractor’s General Obligations: “(...) The 

Contractor shall be responsible for the adequacy, stability and safety of the all Site operations 

and of all methods of construction.”212 

 É vedada a subcontratação da totalidade da obra pelo empreiteiro, conforme 

subcláusula 4.4 – Subcontractors, sendo este responsável pelos atos ou falhas de quaisquer 

subempreiteiros, as quais serão tidas como falhas do próprio empreiteiro: 

4.4 Subcontractors 

The Contractor shall not subcontract the whole of the Works 

The Contractor shall be responsible for the acts or defaults of any Subcontractor, 
his agents or employees, as if they were the acts or defaults of the Contractor. 
Unless otherwise stated in the Particular Conditions: 

(a) the Contractor shall not be required to obtain consent to suppliers or Materials, 
or to a subcontract for which the Subcontractor is named in the Contract; 

(b) the prior consent of the Engineer shall be obtained to other proposed 
Subcontractors; 

(c) the Contractor shall give the Engineer not less than 28 days’ notice of the 
intended date of the commencement of each Subcontractor’s work, and of the 
commencement of such work on the Site; and 

(d) each subcontract shall include provisions which would entitle the Employer to 
require the subcontract to be assigned to the Employer under Sub-Clause 4.5 
[Assignment of Benefit of Subcontract] (if or when applicable) or in the event of 
termination under Sub-Clause 15.2 [Termination by Employer].213 

                                                 
211 “8.1 Início dos Trabalhos 
O Gestor de Projecto deve notificar o Empreiteiro da Data de Início com uma antecedência minima de 7 dias. 
Salvo disposição em contrário nas Condições Particulares, a Data de Início deve ter lugar no prazo máximo de 
42 dias após a recepção da Carta de Adjudicação pelo Empreiteiro. O Empreiteiro obriga-se a dar início à 
execução dos Trabahos logo que for razoavelmente possível após a Dat de Início, obrigando-se a prossegui-
los de forma expedita sem demora”. 
212 “(…) O Empreiteiro é reponsável pela adequação, estabilidade e segurança de todas as operações no Local 
da Obra e de todos os métodos de construção”. 
213 “4.4 Subempreiteiros 
O Empreiteiro não pode subcontratar a totalidade dos Trabalhos. 
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 Seguindo nas obrigações imputadas ao empreiteiro na fase de execução, deverá (iii) 

apresentar ao engenheiro relatórios mensais de progresso dos trabalhos, no prazo de até sete 

dias contados do último dia do período abrangido pelo relatório, conforme subcláusula 4.21 

– Progress Reports: 

4.21 Progress Reports 

Unless otherwise stated in the Particular Conditions, monthly progress reports 
shall be prepared by the Contractor and submitted to the Engineer in six copies. 
The first report shall cover the period up to the end of the first calendar month 
following the Commencement Date. Reports shall be submitted monthly 
thereafter, each within 7 days after the last day of the period to which it relates. 

Reporting shall continue until the Contractor has completed all work which is 
known to be outstanding at the completion date stated in the Taking-Over 
Certificate for the Works.214 

 Há previsão (iv) do dever de facilitar e mesmo de viabilizar o acesso e trabalho de 

funcionários do dono da obra, de quaisquer outros contratados, assim como de funcionários 

de órgãos públicos ligados à execução dos trabalhos, estabelecido na subcláusula 4.6 – Co-

operation -, em atenção ao previsto contratualmente ou seguindo instruções do engenheiro: 

4.6 Co-operation 

The Contractor shall, as specified in the Contract or as instructed by the Engineer, 
allow appropriate opportunities for carrying out work to: 

(a) the Employer’s Personnel, 

(b) any other contractors employed by the Employer, and 

                                                 
O Empreiteiro é responsável pelos actos e incumprimentos de qualquer Subempreiteiro, seus representantes ou 
empregados, tal como se fossem actos ou incumprimentos do Empreiteiro. Salvo disposição em contrário nas 
Condições Particulares: 
(a) o Empreiteiro não está obrigado a obter autorização para a contratação dos fornecedores de Materiais nem 
para a subcontratação de qualquer Subempreiteiro identificado no Contrato; 
(b) o Empreiteiro obriga-se obter a autorização previa do Gestor de Projecto relativamente a outros 
Subempreiteiros que pretenda contratar; 
(c) o Empreiteiro obriga-se a notificar o Gestor de Projecto com uma antecedência minima de 28 dias a contar 
da data de início dos referidos trabalhos no Local da Obra; e 
(d) cada subcontrato deve incluir disposições que habilitem o Dono da Obra a exigir que o subcontrato lhe seja 
transmitido nos termos do n.5 [Transmissão de Direitos Previstos no Subcontrato] da Cláusula 4 (se e quando 
aplicável) ou em caso de resolução ao abrigo do n.2 [Resolução pelo Dono da Obra] da Cláusula 15”. 
214 “4.21 Relatórios de Progresso 
Salvo disposição em contrário nas Condições Particulares, o Empreiteiro obriga-se a elaborar e a apresentar ao 
Gestor de Projecto relatórios d progreso mensais em seis vias. O primeiro relatório reporter-se-á ao período 
compreendido entre a Data de Início e o final do primeiro mês de calendário que lhe suceda. Os relatórios 
subsequentes devem ser apresentados mensalmente, no prazo de sete dias a contar do ultimo dia do período a 
que se reportam. 
A obrigação da entrega de relatórios manter-se-á até que o Empreiteiro tenha concluído todos os trabalhos 
pendentes na data de conclusão indicada no Certificado de Recepção dos Trabalhos”. 
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(c) the personnel of any legally constituted public authorities, who may be 
employed in the execution on or near the Site of any work not included in the 
Contract.215  

 Quanto à segurança, (v) o empreiteiro deve responsabilizar-se pelas pessoas que se 

encontram no lugar da execução dos trabalhos; envidar esforços a fim de manter o local da 

obra limpo e sem obstruções, evitando quaisquer riscos àqueles que nele se encontram; 

guardar e preservar o local de execução da obra até a sua conclusão; proceder à realização 

de construções temporárias, tais quais calçadas, muros, cercas, etc., para utilização e 

proteção de terceiros que passem próximos ao local, assim como de proprietários de imóveis 

adjacentes. 

 Deverá, ainda, (vi) ser instituído sistema de garantia de qualidade para demostrar 

que o empreiteiro observa os critérios estabelecidos no contrato, podendo esse sistema ser 

auditado pelo engenheiro, sendo certo que a adequação do empreiteiro aos padrões de 

qualidade definidos contratualmente não o exime de suas responsabilidades, deveres e 

obrigações, conforme subcláusula 4.9 – Quality Assurance: 

4.9 Quality Assurance 

The Contractor shall institute a quality assurance system to demonstrate 
compliance with the requirements of the Contract. The system shall be in 
accordance with the details stated in the Contract. The Engineer shall be entitled 
to audit any aspect of the system. 

(...) 

Compliance with the quality assurance system shall not relieve the Contractor of 
any of his duties, obligations or responsibilities under the Contract.216  

 Quanto aos procedimentos a serem adotados e documentos pertinentes a garantir a 

qualidade dos trabalhos, de acordo com a mesma subcláusula 4.9, estes deverão ser 

                                                 
215 “4.6 Cooperação 
O Empreiteiro obriga-se a, conforme previsto no Contrato ou mediante instrução do Gestor de Projecto, 
reunir as condições para a execução de trabalhos: 
(a) pelo Pessoal do Dono da Obra, 
(b) por qualquer outro empreiteiro ao serviço do Dono da Obra, e 
(c) pelo pesoal de quaisquer entidades públicas legalmente constituídas”. 
216 “4.9 Controlo da Qualidade 
O Empreiteiro obriga-se a instituir um sistema de controlo da qualiddae de modo a atestar o cumprimento os 
requisitos previstos no Contrato. O sistema deve respeitar os termos previstos no Contrato. O Gestor de 
Projecto pode auditar qualquer aspecto do sistema. 
(…) 
O cumprimento do sistema de controlo da qualidade não libera o Empreiteiro de qualquer dos seus deveres, 
obrigações ou responsabilidades nos termos do Contrato”. 
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submetidos para ciência do engenheiro em momento pretérito ao início de cada etapa da obra 

a ser executada: 

4.9 Quality Assurance 

(...) 

Details of all procedures and compliance documents shall be submitted to the 
Engineer for information before each design and execution stage is commenced. 
When any document of a technical nature is issued to the Engineer, evidence of 
the prior approval by the Contractor himself shall be apparent on the document 
itself.217 

 A par dos custos incorridos que se refiram diretamente ao local da obra, (vii) 

quaisquer custos adicionais decorrentes da locação ou da utilização de instalações 

necessárias à execução dos trabalhos, mas em local distinto do canteiro de obras, deverão 

ser suportados pelo empreiteiro (subcláusula 4.13 – Rights of Way and Facilities). 

 Custos decorrentes de (viii) interferências desnecessárias ou impróprias do 

empreiteiro, em locais públicos ou privados, que venham a afetar a conveniência de terceiros 

ou mesmo a livre circulação do público por ruas ou calçadas, deverão ser suportados pelo 

empreiteiro, indenizando, se for o caso, o dono da obra por multas, perdas e danos, custas e 

despesas legais, etc., nos termos da subcláusula 4.14 – Avoidance of Interference: 

4.14 Avoidance of Interference 

The Contractor shall not interfere unnecessarily or improperly with: 

(a) the convenience of the public, or 

(b) the access to and use and occupation of all roads and footpaths, irrespective of 
whether they are public or in the possession of the Employer or of others. 

The Contractor shall indemnify and hold the Employer harmless against and from 
all damages, losses and expenses (including legal fees and expenses) resulting 
from any such unnecessary or improper interference.218 

                                                 
217 “4.9 Controlo da Qualidade 
(...) 
Os pormenores de quaisquer procedimentos e documentos de conformidade devem ser comunicados ao Gestor 
de Projecto para seu conhecimento antes do início de cada fase da elaboração do projecto e da execução. 
Quando um documento de natureza técnica seja entregue ao Gestor de Projecto, deve constar expressamente 
do próprio documento a confirmação de que o mesmo foi previamente aprovado pelo Empreiteiro”. 
218 “4.14 Prevenção de Interferências 
O Empreiteiro obriga-se a não interferir de forma desnecessária ou inapropriada com: 
(a) o bem-estar geral, ou 
(b) o acesso, utilização e ocupação das ruas e passeios, independentemente de serem públicos ou estarem na 
posse do Dono da Obra ou de terceiros. 



121 
 

 Na mesma linha, (ix) o empreiteiro deverá envidar esforços para prevenir que danos 

a ruas, estradas, pontes, etc., sejam causados por máquinas ou por seus funcionários e 

prepostos, o que deverá se dar inclusive mediante a utilização de veículos e rotas 

apropriadas, conclusão que se extrai da subcláusula 4.15 – Access Route: 

4.15 Access Route 

The Contractor shall be deemed to have been satisfied as to the suitability and 
availability of access routes to the Site. The Contractor shall use reasonable efforts 
to prevent any road or bridge from being damaged by the Contractor’s Personnel. 
These efforts shall include the proper use of appropriate vehicles and routes.219 

 Cabe ao empreiteiro, conforme subcláusula 4.16 – Transport of Goods -, informar 

ao contratante, com ao menos vinte e um dias de antecedência, a data de entrega de itens 

consideráveis no local da obra, como maquinário pesado, veículos etc., prazo que pode ser 

alterado pelas partes nas condições particulares do contrato. 

 Importante frisar ser o empreiteiro responsável pela logística a ser empregada desde 

o despacho até a entrega dos referidos bens no local da obra, devendo indenizar o contratante 

no caso de qualquer dano, prejuízo e despesas decorrentes do transporte: 

4.16 Transport of Goods 

Unless otherwise stated in the Particular Conditions: 

(a) the Contractor shall give the Engineer not less than 21 days’ notice of the date 
on which any Plant or a major item of other Goods will be delivered to the site; 

(b) the Contractor shall be responsible for packing, loading, transporting, 
receiving, unloading, storing and protecting all Goods and other things required 
for the Works; and 

(c) the Contractor shall indemnify and hold the Employer harmless against and 
from all damages, losses and expenses (including legal fees and expenses) 
resulting from the transport of Goods, and shall negotiate and pay all claims 
arising from their transport.220 

                                                 
O Empreiteiro obriga-se a indemnizar o Dono da Obra de quaisquer danos, perdas e despesas (incluindo 
honorários de advogados e outros encargos) decorrentes de qualquer interferência desnecessária ou 
inapropriada”. 
219 “4.15 Vias de Acesso 
Considera-se que o Empreiteiro se certificou quanto à adequação e disponibilidade dos acessos ao Local da 
Obra. O Empreiteiro obrga-se a envidar esforços razoáveis de modo a evitar que qualquer estrada ou ponte seja 
danificada por transportes do Empreiteiro ou pelo Pessoal do Empreiteiro. Esses esforços incluem a utilização 
correcta de veículos e vias adequadas”. 
220 “4.16 Transporte de Bens 
Salvo disposição em contrário nas Condições Particulares: 
(a) o Empreiteiro obriga-se a notificar o Gestor de Projecto, com uma antecedência minima de 21 dias, da data 
em que serão entregues no Local da Obra quaisquer instalações ou elementos importantes de outros Bens; 
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Quanto às precauções a evitar passivo ou danos ambientais resultantes dos trabalhos, 

caberá ao empreiteiro (x) adotar todas as medidas razoáveis a fim de proteger o meio 

ambiente considerado dentro ou fora do local da obra, assim como limitar os danos e 

incômodos a pessoas ou imóveis resultantes de poluição, barulho e quaisquer outros efeitos 

decorrentes. Deverá o empreiteiro garantir que as emissões, descarte de resíduos e efluentes 

não excedem as quantidades definidas contratualmente ou na legislação aplicável: 

4.18 Protection of the Environment 

The Contractor shall take all reasonable steps to protect the environment (both on 
and off the Site) and to limit damage and nuisance to people and property resulting 
from pollution, noise and other results of his operations. 

The Contractor shall ensure that emissions, surface discharges and effluent from 
the Contractor’s activities shall not exceed the values indicated in the 
Specification, and shall not exceed the values prescribed by applicable Laws.221 

 No que se refere às obrigações do empreiteiro quanto a garantia da obra, o modelo 

contratual sob estudo relega ao appendix to tender (Anexo à Proposta) a sua estipulação, 

devendo o prazo para a notificação de defeitos ser contado da data na qual a obra ou parte 

dela foi concluída e devidamente certificada nos termos da subcláusula 10.1 – Taking Over 

of the Works and Sections. 

 Ainda  quanto às garantias, o Red Book faz nítida distinção entre a responsabilidade 

por defeitos em trabalhos pendentes - subcláusula 11.1 (a) - e responsabilidade por defeitos 

no período de garantia - subcláusula 11.1 (b): 

11 Defects Liability 

11.1 Completion of Outstanding Work and Remedying Defects 

In order that the Works and Contractor’s Documents, and each Section, shall be 
in the condition required by the Contract (fair wear and tear excepted) by the 
expiry date of the relevant Defects Notification Period or as soon as practicable 
thereafter, the Contractor shall: 

                                                 
(b) o Empreiteiro é responsável pela embalagem, carga, transporte, recepção, descarga, armazenamento e 
guarda de todos os Bens e outros elementos necessários para os Trabalhos; e 
(c) o Empreiteiro obriga-se a indmnizar o Dono da Obra de quaisquer danos, perdas e despesas (incluindo 
honorários de advogados e outros encargos) resultants do transporte de Bens, cumprindo-lhe acordar e pagar 
tudo quanto respeitar a reclamações relativas ao referido transporte”. 
221 “4.18 Proteção do Ambiente 
O Empreiteiro obriga-se a tomar todas as medidas razoáveis para protegr o ambiente (tanto no Local da Obra 
como for a dele), bem como a limitar os danos e o incómodo causados a pessoas e bens decorrentes de poluição, 
ruído e outras consequências dos seus trabalhos. 
O Empreiteiro obriga-se a assegurar que as emissões, descargas de superfície e efluentes resultantes das suas 
actividades não excederão os valores indicados na Especificação, nem os prescritos nas Leis aplicáveis”. 
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(a) complete any work which is outstanding on the date stated in a Taking Over 
Certificate, within such reasonable time as is instructed by the Engineer, and 

(b) execute all work required to remedy defects or damage, as may be notified by 
(or on behalf of) the Employer on or before the expiry date of the Defects 
Notification Period for the Works or Section (as the case may be). 

If a defect appears or damage occurs, the Contractor shall be notified accordingly, 
by (or on behalf of) the Employer.222    

 Por fim, caberá ao empreiteiro a obrigação de (xi) informar imediatamente ao 

engenheiro, visando colocar sob os cuidados e autoridade do contratante, fósseis, moedas, 

artigos de valor ou antiguidades, assim como quaisquer achados arqueológicos localizados 

no local da obra. Nesse mister, deverá o empreiteiro adotar as precauções necessárias para 

evitar que funcionários da obra ou terceiros removam ou danifiquem o achado. 

 Sendo estas as principais obrigações do empreiteiro, algumas de importância clara, 

tais quais fornecimento dos meios para medição de obras; apresentação de notas referentes 

aos “montantes provisórios”; pagamento de subempreiteiros nomeados etc., deverão ser 

abordadas nas linhas que se seguem, conjuntamente com a menção ao preço do contrato. 

 Passando ao estudo do preço e pagamento do contrato, estes estão delineados, de 

forma detalhada, na cláusula 14 – Contract Price and Payment – e respectivas subcláusulas, 

sendo que o termo definido “Preço do Contrato” – “Contract Price” – é dado no item 1.1.4.2, 

pelo qual preço do contrato significa o preço definido na subcláusula 14.1 - The Contract 

Price, e inclui ajustes ou adequações de acordo com o contrato: 

1.1.4 Money and Payments 

(...) 

1.1.4.2 ‘Contract Price’ means the price defined in Sub Clause 14.1 [The Contract 
Price], and includes adjustments in accordance with the Contract.223 

                                                 
222 “11. Responsabilidade por Defeitos 
11.1 Conclusão de Trabalhos Pendentes e Eliminação de Defeitos 
A fim de que os Trabalhos e os Documentos do Empreiteiro, bem como cada Secção, estejam em conformidade 
com o previsto no Contrato (exceptuando os casos de desgaste e uso normais) até ao termo do Prazo para 
Notificação de Defeitos ou assim que possível após o termo do referido prazo, o Empreiteiro obriga-se: 
(a) a concluir qualquer trabalho que se encontre pendente na data indicada num Certificado de Recepção, dentro 
do prazo razoável ordenado pelo Gestor de Projecto, e 
(b) a executar qualquer trabalho necessário para eliminar defeitos ou danos que sejam notificados pelo Dono 
da Obra (ou em sua representação) até ao termo do Prazo para Notificação de Defeitos nos Trabalhos ou Secção 
(conforme aplicável). 
Se surgir algum dfeito ou ocorrer algum dano, o Empreiteiro será notificado pelo (ou em representação do) 
Dono da Obra”. 
223 “1.1.4 Moeda e Pagamentos 
(…) 
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 O Red Book parte da premissa básica do reduzido risco a ser suportado pelo 

empreiteiro quanto à composição do preço. Nesse sentido, muito embora o preço global da 

obra nos principais manuais FIDIC 1999 – New Red Book, Yellow Book, Silver Book – não 

constitua um valor a pagar rígido, mas sim uma estimativa sujeita a adequações nos termos 

das condições gerais a depender do modelo contratual FIDIC utilizado, no modelo CONS o 

valor do contrato estará sujeito a mudanças decorrentes das medições dos trabalhos 

realizadas durante a execução do contrato, característica que, embora presente, é certamente 

de utilização mais restrita no âmbito do Yellow Book e do Silver Book.   

 Ou seja, como regra, trará o Red Book o conceito de pagamento por medição, 

mediante a adoção de uma tabela de quantitativos, a qual deverá ser precisa, uma vez que o 

valor total do contrato, ao final dos trabalhos, será por ela balizado: 

Clause 12 of the 1999 Red Book, is founded on the idea that the value of the works 
under the contract should be established by gauging the amount of each item under 
the method of measurement referred to in sub-clause 12.2 (which, in turns, refers 
to the contract bill of quantities or other applicable schedules of rates) and 
applying the appropriate rate per unit quantity or the appropriate lump sum price 
under sub-clause 12.3 ‘Evaluation’.224 

A situação narrada acima acarreta em uma formação de preço menos conservadora 

pelo empreiteiro, reduzindo certamente o valor de sua proposta, uma vez que os riscos a 

serem suportados, e, consequentemente, calculados quando da formação do preço, são 

menores em comparação ao observado na formação de preço em projetos objeto do Silver 

Book, no qual uma maior exposição de risco por parte do empreiteiro resulta na majoração 

do preço do contrato225. 

                                                 
1.1.4.1 “Preço Contratual significa o preço definido no n.1 [Preço Contratual] da Cláusula 14 incluindo 
ajustamentos nos termos do Contrato”. 
224 BUNNI, Nael G. The FIDIC Forms of Contract: the fourth edition of the Red Book, 1992, the 1996 
Supplement, the 1999 Red Book, the 1999 Yellow Book, the 1999 Silver Book.  3a ed. Oxford: Blackwell 
Publishing 2005. p. 546. “A cláusula 12 do Livro Vermelho de 1999 baseia-se na idéia de que o valor das obras 
sob o contrato deve ser estabelecido pela aferição da quantidade de cada item sob o método de medição 
mencionado na subcláusula 12.2 (que, por sua vez, refere-se à lista de quantidades estabelecida no contrato ou 
em outro esquema aplicável de tarifas) e aplica a taxa apropriada por quantidade de unidade ou estabelece 
preço fixo apropriado de acordo com a subcláusula 12.3 'Avaliação'” (tradução nossa).  
225 Por tratar-se o Silver Book de um contrato design-build, no qual a elaboração da totalidade do projeto e 
consequente execução estarão a cargo do contratado, assim como pela necessária certeza quanto ao seu preço 
final, mormente em situações de project finance inerentes às contratações sob contratos EPC, trabalha-se nestes 
com o conceito de preço global, sujeito a mínimas alterações, de forma distinta do quanto verificado no Red 
Book. 
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 Quanto à formação do preço do contrato, trata-se de tema complexo não somente 

pela sua importância fundamental no momento da sua negociação, mas também pela 

problemática que pode vir a gerar quando de eventual conflito. 

 Esse fato se torna mais relevante ao se abordar contratos de construção de grandes 

obras, o que se intensifica em situações nas quais se verifica a existência de contratos 

atípicos, com cláusulas ou conceitos tomados de empréstimo de contratos tipificados. 

 Vale mencionar trecho sobre o tema de autoria de Lukas Klee, em estudo sobre os 

contratos de construção internacionais, no qual, ao abordar especificamente o elemento 

“preço” do contrato, afirma: 

The way that the contract price is established (especially in large construction 
projects) is problematic as adequate and clear guidelines are lacking in many 
countries. Undefined and ambiguous contractual terms tend to give rise to 
disputes. 226 

 A formação do preço, portanto, se mostra mais delicada, complexa e mais importante 

em contratos de construção de grandes obras quando comparados a outros contratos, 

devendo ser definido não somente o valor a se pagar, mas, quiçá principalmente, em que 

consistem os trabalhos a serem remunerados, assim como a forma pela qual se dará o 

pagamento. 

 Isso se dá, uma vez que contratos de construção de grandes obras prolongam-se por 

razoável período de tempo, ocorrendo, nesse ínterim, mudanças de governos, mudanças 

econômicas, aparecimento de problemas nas obras ou no local das obras não previstos 

quando da contratação, apenas para citar alguns fatos facilmente verificáveis em projetos 

complexos.  

A título de ilustração, e mesmo de comprovação do quanto acima aduzido, 

importante mencionar algumas grandes obras realizadas em diversos países do mundo, nas 

quais se verificou prolongamento considerável no prazo de sua execução e um significativo 

aumento nos custos orçados227: 

                                                 
226 KLEE, Lukás. International Construction Contract Law. Chichester: Wiley Blackwell. 2015. p. 106. “A 
maneira como o preço do contrato é determinado (especialmente em grandes projetos de construção) é 
problemática, pois faltam diretrizes adequadas e claras em muitos países. Termos contratuais indefinidos e 
ambíguos tendem a gerar controvérsias” (tradução nossa). 
227 KLEE, op. cit., p. 119. 
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• Canal de Suez: custo vinte vezes superior ao estimado; 

• Opera de Sydney: custo quinze vezes superior ao estimado; 

• Aeroporto Internacional Willy Brandt em Berlim: em 2006 seus custos eram 

estimados em €2 bilhões. Após diversos atrasos nas obras, seu custo foi para €4.4 

bilhões; 

• Concert Hall de Hamburgo: deveria ter sido concluído em 2010. Seus custos 

estimados em 2005 eram de €186 milhões. As obras somente foram concluídas em 

2017, a um custo total de €800 milhões. 

Portanto, os exemplos acima reforçam a importância de uma formação de preço 

realizada de forma consistente e criteriosa, sob pena de inviabilizar projetos de construção 

complexos. 

 Importante ainda lembrar que a formação do preço de um contrato de construção está 

diretamente relacionada às reclamações/reivindicações a serem feitas pelas partes durante a 

execução do contrato, conforme demonstrado abaixo.  

 Esse fato torna mais relevante a necessidade de entender o modelo de formação de 

preço adotado, uma vez que terá consequências e alcance que certamente influenciarão nas 

reivindicações relativas ao elemento “preço” do contrato. 

 Quanto à formação do preço total do contrato, os três modelos mais utilizados são (i) 

preço global (lump sum); (ii) preço unitário (re-measurement); (iii) preço de custo (cost 

plus), podendo ser utilizados de forma combinada, assim como com o emprego de 

componentes que os especificam, tais quais o preço máximo garantido (maximum price) ou 

preço-alvo (target price), o que torna mais imperiosa a necessidade da correta especificação 

quanto à formação do preço no contrato.  

A iniciar pelo preço global (lump sum), trata-se de valor pré-definido pelas partes a 

ser pago pelo dono da obra de acordo com as datas ou eventos acordados no contrato. Poderá, 

não obstante tratar-se de valor global, sofrer adequações no desenvolvimento das obras, em 

consequência de reivindicações, variações ou ajustes que devam ser feitos conforme 

previamente definidos em contrato ou na Lei. 
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 A formação do preço no contrato de construção por preço global deverá ser realizada 

tomando por base os custos incorridos pelo empreiteiro, acrescidos do lucro esperado, riscos 

assumidos, benefícios e despesas indiretas (BDI) etc.  

 Já na modalidade de preço unitário (re-measurement), “os custos da obra 

(principalmente utilizados no CONS) são pagos por trabalho medido e realizado, conforme 

preço previamente determinado para cada item ou serviço a ser executado”228. 

Aludido modo de formação de preço adequa-se aos contratos nos quais as 

quantidades de serviços não se encontram precisamente determinadas quando da negociação 

entre as partes, mas a natureza dos trabalhos a serem realizados mostra-se bem definida nesse 

momento. 

 Como principal vantagem do preço unitário como critério de formação de preço, 

Lukas Klee e Rafael Marinangelo229 afirmam a efetiva redução dos custos da obra, a ratificar 

o quanto afirmado acima quando comparada a formação de preço no Red Book com aquela 

sob o Silver Book: “A principal vantagem das contratações por preço unitário é a redução 

dos custos da obra, pois diminuem as parcelas de risco e demais custos a serem aplicados ao 

preço global, cujas variações são assumidas pelo empreiteiro”.  

 Necessário frisar que, de forma distinta do contrato a preço de custo, no contrato por 

preço unitário, o empreiteiro apresentará, em sua proposta, estimativa dos materiais a serem 

utilizados, assim como de seu preço aplicado na obra, o que servirá de premissa para as 

medições a serem realizadas no curso da obra com as adequações de quantidade verificadas. 

 Nesse sentido, definir os métodos de medição é condição essencial a fim de evitar 

disputas, que podem ser mitigadas uma vez presentes métodos claros e objetivos de 

realização de medição dos trabalhos realizados pelo empreiteiro. 

 Por fim, no contrato na modalidade preço de custo (cost plus), o empreiteiro deverá 

ser reembolsado pelos custos incorridos na execução da obra, “acrescidos de um bônus para 

                                                 
228 KLEE, Lukás; MARINANGELO, Rafael. Recomendações FIDIC para orientação de contratos de 
projetos e obras: International Federation of Consulting Engineers. São Paulo: Pini, 2014. p. 90. 
229 Ibid., p. 90. 
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remunerar as despesas gerais (overhead) e o lucro. Trata-se, pois, de contabilização segundo 

os custos reais, acrescidos sempre de um percentual fixo ou variável”230. 

 Os três modelos acima descritos – unit price, cost plus e lump sum - referem-se à 

formação do preço em contratos de construção, o que corresponde a um dos critérios 

utilizados para classificar a diferença entre os tipos de preços. 

 O segundo critério a ser mencionado é o das influências econômicas, onde se verifica 

a existência de preço fixo, o qual não se altera durante a execução do contrato e preço 

variável, com a necessária fixação dos parâmetros para a variação: 

The following contract price determination criteria can be distinguished: 

• Economic influences (fixed or variable price) 

• Formation of the ‘total price’, i.e. mainly the content of total price and how 
the total price is calculated (lump price, re-measurement and cost plus). 

6.3.1 Economic influences on the contract price 

Unlike variable price, the fixed price does not undergo any adjustments due to 
inflation, deflation, depreciation, changes in exchange rates, interest rates, 
economic cycle development trends or to changes in costs in a particular market. 
Concerning the variable price, individual criteria have to be set out in the contract 
to allow for adjustments.231 

 Essa menção reveste-se de importância prática na presente tese, uma vez que a 

formação do preço no modelo contratual sob estudo contém previsões de influências 

econômicas sobre o preço do contrato, tais quais ajustes por mudanças na legislação 

(subcláusula 13.7 – Adjustments for Changes in Legislation) e ajustes por mudanças no 

custo (subcláusula 13.8 – Adjustments for Changes in Cost): 

Concerning economic influences, FIDIC forms contain provisions at Sub-Clause 
13.7 (Adjustments for Changes in Legislation) and at Sub-Clause 13.8 
(Adjustments for Changes in Cost). Sub-Clause 13.7 foresees adjustments to take 
account of any increase in cost resulting from a change in laws (including changes 
to interpretation). Sub-Clause 13.8 foresees adjustments for the rise or fall in costs 

                                                 
230 Ibid., p. 90. 
231 KLEE, Lukás. International Construction Contract Law. Chichester: Wiley Blackwell. 2015. p. 109. 
“Os seguintes critérios de determinação do preço do contrato podem ser destacados: 
• Influências econômica (preço fixo ou variável) 
• Formação do “preço total”, ou seja, principalmente o conteúdo do preço total, e como o preço total é calculado 
(preço fixo, nova medição e custo extraordinário). 
6.3.1 Influência econômica no preço do contrato 
Diferentemente do preço variável, o preço fixo não sofre ajustes devido a inflação, deflação, depreciação, 
mudanças nas taxas de câmbio ou de juros, tendências de desenvolvimento de ciclos econômicos ou a 
mudanças nos custos em um mercado específico. No que diz respeito ao preço variável, os critérios individuais 
devem ser definidos no contrato, para permitir eventuais ajustes” (tradução nossa). 
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of labour, goods and other inputs, by the addition or deduction of the amounts 
determined by formulae that form a part of the contract.232 

 Quanto à formação do preço no Red Book, conclui-se, portanto, tratar-se de preço 

variável, na modalidade de preço unitário (re-measurement), baseada na medição periódica 

do trabalho executado pelo empreiteiro baseado em mapa de quantidades e trabalhos no 

qual constam as quantidades estimadas no momento da elaboração da proposta.233 

 À subcláusula 1.1.4 – Money and Payments – e respectivos itens, há definições que 

auxiliam a compreensão da formação do preço no CONS: 

1.1.4.1 “Accepted Contract Amount” means the amount accepted in the Letter of 
Acceptance for the execution and completion of the Works and the remedying of 
any defects. 

1.1.4.2 “Contract Price” means the price defined in Sub-Clause 14.1 [Contract 
Price], and includes adjustments in accordance with the Contract. 

1.1.4.3 “Cost” means all expenditure reasonably incurred (or to be incurred) by 
the Contractor, whether on or off the Site, including overhead and similar charges, 
but does not inclued profit. 

(...).234 

 Dessa forma, verifica-se que o preço total do contrato será composto por dois 

elementos distintos: (i) o valor aceito pelo dono da obra na sua carta de aceitação (Letter of 

Acceptance) referente à proposta apresentada pelo empreiteiro, que se consubstancia 

justamente no “Accepted Contract Amount” constante no item 1.1.4.1, e (ii) o valor total do 

contrato, que deverá ser determinado mediante medições periódicas na obra. 

 Portanto, o que se verifica pela leitura dos itens 1.1.4.1, 1.1.4.2 e subcláusula 14.1 – 

Contract Price – é o fato de que o valor apresentado pelo empreiteiro em sua proposta e 

constante na carta de aceitação afigura-se como valor provisório ou estimado, sendo certo 

                                                 
232 Ibid., p. 117. “Com relação às influências econômicas, os formulários FIDIC contêm disposições na 
Subcláusula 13.7 (Ajustamentos em caso de Alterações Legislativas) e na Subcláusula 13.8 (Ajustamentos por 
Alterações no Custo). A Subcláusula 13.7 prevê ajustes para considerar qualquer aumento no custo resultante 
de alteração nas leis (incluindo mudanças interpretativas). A subcláusula 13.8 prevê ajustes para a elevação ou 
queda nos custos de mão de obra, bens e outros insumos, pela adição ou dedução dos valores determinados por 
fórmulas que integram o contrato” (tradução nossa). 
233 TEIXEIRA, op. cit., p. 12. 
234 “1.1.4.1 “Valor da Adjudicação” significa o valor aceite na Carta de Adjudicação para a execução e 
conclusão dos Trabalhos e a reparação de quaisquer defeitos. 
1.1.4.2 “Preço Contratual significa o preço definido no n.1 [Preço Contratual] da Cláusula 14 incluindo 
ajustamentos nos termos do Contrato. 
1.1.4.3 “Custo” significa todas as despesas razoáveis incorridas (ou a incorrer) pelo Empreiteiro, no ou fora do 
Local da Obra, incluindo gastos gerais e encargos afins, mas excluindo lucros”. 



130 
 

que o valor total do contrato será mensurado conforme definido na subcláusula 12.3 – 

Evaluation -, ou seja, por medições periódicas dos trabalhos realizados pelo empreiteiro. 

 Mencionada subcláusula 14.1 – The Contract Price – define expressamente que, à 

exceção de terem as partes definido de forma distinta nas condições particulares do contrato, 

(a) o preço do contrato deve ser determinado de acordo com a subcláusula 12.3 – Evaluation 

-, e estar sujeito aos ajustes previstos no contrato; (b) o empreiteiro deverá responder pelo 

pagamento das taxas, impostos e obrigações a ele alocadas pelo contrato, não podendo o 

preço do contrato ser alterado por quaisquer destes custos, à exceção de alterações na 

legislação, conforme o disposto na subcláusula 13.7 – Adjustments for Changes in 

Legislation; (c) quaisquer montantes ou quantidades constantes na planilha de quantidades 

ou outros cronogramas referem-se a estimativas, não devendo ser considerados como 

montantes reais e corretos (i) dos trabalhos a serem executados pelo empreiteiro e (ii) para 

o propósito de medições e avaliações, conforme cláusula 12 – Measurement and Evaluation: 

14 Contract Price 

14.1 The Contract Price 

The weightings (coefficients) for each of the factors of cost stated in the table(s) 
of adjustment data shall only be adjusted if they have been rendered unreasonable, 
unbalanced or inapplicable, as a result of Variations. 

Unless otherwise stated in the Particular Conditions: 

(a) the Contract Price shall be agreed or determined under Sub-Clause 12.3 
[Evaluation] and be subject to adjustments in accordance with the Contract; 

(b) the Contractor shall pay all taxes, duties and fees required to be paid by him 
under the Contract, and the Contract Price shall not be adjusted for any of these 
costs except as stated in Sub-Clause 13.7 [Adjustments for Changes in 
Legislation]; 

(c) any quantities which may be set out in the Bill of Quantities or other Schedule 
are estimated quantities and are not to be taken as the actual and correct quantities: 

 (i) of the Works which the Contractor is required to execute, or  

 (ii) for the purposes of Clause 12 [Measurement and Evaluation]; and 

(d) the Contractor shall submit to the Engineer, within 28 days after the 
Commencement Date, a proposed breakdown of each lump sum price in the 
Schedules. The Engineer may take account of the breakdown when preparing 
Payment Certificates, but shall not be bound by it.235 

                                                 
235 “14.1 Preço Contratual 
Salvo disposição em contrário nas Condições Particulares: 
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 Deve ser mencionada, ainda, a existência do que se denomina “montantes 

provisórios” (Provisional Sums), os quais, caso previstos em contrato, deverão ter sua 

liberação autorizada pelo engenheiro conforme critérios contratualmente definidos, podendo 

englobar a execução de qualquer parte dos trabalhos, o fornecimento de instalações, 

materiais ou serviços, conforme subcláusula 13.5 – Provisional Sums: 

13.5 Provisional Sums 

Each Provisional Sum shall only be used, in whole or in part, in accordance with 
the Engineer’s instructions, and the Contract Price shall be adjusted accordingly. 
The total sum paid to the Contractor shall include only such amounts, for the work, 
supplies or services to which the Provisional Sum relates, as the Engineer shall 
have instructed. For each Provisional Sum, the Engineer may instruct: 

(a) work to be executed (including Plant, Materials or services to be supplied) by 
the Contractor and valued under Sub-Clause 13.3 [Variation Procedure]; and/or 

(b) Plant, Materials or services to be purchased by the Contractor, from a 
nominated Subcontractor (as defined in Clause 5 [Nominated Subcontractors]) or 
otherwise; and for which there shall be included in the Contract Price: 

(i) the actual amounts paid (or due to be paid) by the Contractor, and 

(ii) a sum for overhead charges and profit, calculated as a percentage of these 
actual amounts by applying the relevant percentage rate (if any) stated in the 
appropriate Schedule. If there is no such rate, the percentage rate stated in the 
Appendix to Tender shall be applied. 

The Contractor shall, when required by the Engineer, produce quotations, 
invoices, vouchers and accounts or receipts in substantiation. 236 

                                                 
(a) o Preço Contratual será acordado ou determinado nos termos do n.3 [Avaliação] da Cláusula 12 e está 
sujeito a ajustamentos nos termos do Contrato; 
(b) o Empreieiro obriga-se a pagar todos os impostos, taxas e emolumentos que o Contrato determine, e o Preço 
Contratual não poderá ser ajustado em função de nenhum dos referidos custos, salvo o disposto no n.7 
[Ajustamentos em caso de Alterações Legislativas] da Cláusula 13; 
(c) quaisquer quantidades indicadas no Mapa de Trabalhos e Quantidades ou noutro Anexo são quantidades 
estimadas e não podem ser consideradas como as quantidades definitivas e correctas: 

(i) dos Trabalhos que o Empreiteiro deve relizar, ou 
(ii) para efeitos da Cláusula 12 [Medição e Avaliação]; e 

(d) o Empreiteiro obriga-se a apresentar ao Gestor de Projecto, no prazo de 28 dias a contar da Data de Início, 
uma proposta do discriminative de cada preço global constante dos Anexos. O Gestor de Projecto pode ter em 
conta o discriminative na elaborçaão de Certificados para Pagamento, mas não está vinculado a fazê-lo”. 
236 “13.5 Montantes Provisórios 
Cada Montante Provisório pode apenas ser utilizado, no todo ou em parte, de acordo com as instruções do 
Gestor do Projecto, sendo o Preço Contratual ajustado em conformidade. O montante total pago ao Empreiteiro 
incluirá apenas as quantias devidas pelo trabalho, materiais ou serviços a que o Montante Provisório respeita, 
tal como tiver sido ordenado pelo Gestor de Projecto. Por cada Montante Provisório, o Gestor de Projecto pode 
ordenar: 
(a) a realização de trabalhos (incluindo instalações, Materiais ou serviços a fornecer) pelo Empreiteiro e 
avaliados de acordo com o n.3 [Procedimento de Alteração] da Cláusula 13; e/ou 
(b) a aquisição de Instalações, Materiais ou serviços pelo Empreiteiro a um Subempreiteiro designado 
(conforme definido na Cláusula 5 [Subempreiteiros designados]) ou de outra forma; e para os quis dvem ser 
incluídos no Preço Contratual:  

(i) os montantes pagos efectivamente (ou cujo pagamento é devido) pelo Empreiteiro, e 
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Importante frisar, nesse ponto, que o montante provisório utilizado deverá ser 

acrescido ao preço total do contrato.  

 Uma vez explicitada a formação do preço no modelo contratual CONS, deve-se 

demonstrar como se dão os pagamentos ao empreiteiro e respectivas emissões de 

certificados. 

 Sobre o tema, afirma Tiago Manuel Moreira Teixeira: 

Os Certificados são um ponto sensível no seio dos Modelos Contratuais FIDIC 
uma vez que estão diretamente ligados à avaliação do trabalho realizado e 
consequente pagamento do mesmo, o que normalmente é alvo de interpretações 
distintas na óptica de cada Parte do Contrato. Tal como no Red Book, nos novos 
manuais FIDIC os pagamentos realizados pelo Dono da Obra ao Empreiteiro estão 
dependentes da emissão de um Certificado de Pagamento. Os momentos que 
marcam o início ou o término de fases do processo de concessão do 
empreendimento em causa deve também ser assinalado pela emissão de 
Certificados. 237 

 No Red Book, conforme já afirmado, o procedimento de pagamento do preço ao 

empreiteiro é baseado em medições periódicas sob a responsabilidade do engenheiro, 

devendo este proceder, à exceção de previsão contratual diversa, conforme subcláusula 12.2 

– Method of Measurement: 

12.2 Method of Measurement 

Except as otherwise stated in the Contract and notwithstanding local practice: 

(a) measurement shall be made of the net actual quantity of each item of the 
Permanent Works, and 

(b) the method of measurement shall be in accordance with the Bill of Quantities 
or other applicable Schedules.238 

 A fim de compreender o processo de medição e pagamentos previstos nas condições 

gerais, imprescindível ainda menção à subcláusula 12.1 – Works to be Measured – da qual 

se extrai a seguinte sequência a ser observada: (i) o engenheiro decide quando é necessário 

realizar as medições (tipicamente ao final de cada mês); (ii) o empreiteiro deverá auxiliar o 

                                                 
(ii) um montante para gastos gerais e lucro, calculado como uma percentage dos referidos montantes reais 
por aplicação da taxa percentual aplicável (caso exista) estipulada no Anexo adequado. Caso tal taxa não 
exista, aplicar-se-á a percentage indicada no Anexo à Proposta. 

A pedido do Gestor de Projecto, o Empreiteiro obriga-se a preparer orçamentos, facturas, comprovativos e 
relatórios ou recibos justificativos”. 
237 TEIXEIRA, op. cit., p. 134. 
238 “12.1 Método de Medição 
Salvo disposição em contrário no Contrato e não ostante a prática local: 
(a) a medição deve incidir sobre a quantidade líquida real de cada elemenro dos Trabalhos Definitivos, e 
(b) o método de medição deve respeitar o Mapa de Trabalhos e Quantidades ou outros Anexos aplicáveis”. 
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engenheiro no processo de medição; (iii) caso o empreiteiro não compareça no momento da 

medição, estas não poderão ser alvo de reivindicação pelo empreiteiro, presumindo-se a sua 

aceitação. 

Todos os pagamentos realizados deverão ser certificados pelo engenheiro, com a 

consequente emissão de certificados de pagamento provisórios (Interim Payment 

Certificates), em atenção à subcláusula 14.3 – Application for Interim Payment Certificates. 

14.3 Application for Interim Payment Certificates 

The Contractor shall submit a Statement in six copies to the Engineer after the end 
of each month, in a form approved by the Engineer, showing in detail the amounts 
to which the Contractor considers himself to be entitled, together with supporting 
documents which shall include the report on the progress during this month in 
accordance with Sub-Clause 4.21 [Progress Reports]. 

The Statement shall include the following items, as applicable, which shall be 
expressed in the various currencies in which the Contract Price is payable, in the 
sequence listed: 

(a) the estimated contract value of the Works executed and the Contractor’s 
Documents produced up to the end of the month (including Variations but 
excluding items described in sub-paragraphs (b) to (g) below; 

(b) any amounts to be added and deducted for changes in legislation and changes 
in cost, in accordance with Sub-Clause 13.7 [Adjustments for Changes in 
Legislation] and Sub-Clause 13.8 [Adjustments for Changes in Cost]; 

(c) any amount to be deducted for retention, calculated by applying the percentage 
of retention stated in the Appendix to Tender to the total of the above amounts, 
until the amount so retained by the Employer reaches the limit of Retention Money 
(if any) stated in the Appendix to Tender; 

(d) any amounts to be added and deducted for the advance payment and 
repayments in accordance with Sub-Clause 14.2 [Advance Payment]; 

(e) any amounts to be added and deducted for Plant and Materials in accordance 
with Sub-Clause 14.5 [Plant and Materials intended for the Works]; 

(f) any other additions or deductions which may have become due under the 
Contract or otherwise, including those under Clause 20 [Claims, Disputes and 
Arbitration]; and 

(g) the deduction of amounts certified in all previous Payment Certificates.239 

                                                 
239 “14.3 Pedido de Certificados para Pagamento Intermédio 
O Empreiteiro obriga-se a apresentar ao Gestor de Proecto, após o final de cada mês e num formato aprovado 
pelo Gestor de Projecto, uma Declaração em seis vias na qual descreva de forma detalhada os montantes a que 
considera ter direito, juntando documentos comprovativos, nos quais se inclui o relatório de progresso relative 
ao mês em causa nos termos do n.12 [Relatórios de Progresso] da Cláusula 4. 
A Declaração deve incluir os seguintes elementos, se aplicáveis, os quais serão expressos nas várias moedas 
de pagamento do Preço Contratual, na ordem indicada: 
a. o valor contractual estimado dos Trabalhos executados e dos Documentos do Empreiteiro elaborados até o 
final do mês (incluindo Alterações, mas excluindo os elementos descritos nas alíneas (b) a (g) abaixo); 
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 Ao final da obra, deverá ser emitido um certificado de pagamento final (Final 

Payment Certificate), mediante requerimento previamente realizado pelo empreiteiro ao 

engenheiro, até cinquenta e seis dias após o recebimento do certificado de performance. 

 Em resumo, válida a menção a sumário elaborado por Tiago Manuel Moreira 

Teixeira acerca do procedimento para pagamento e respectivas emissões de certificados, que 

parece organizar os conceitos contratuais acima expostos: 

O procedimento de pagamento que consta na cláusula 14 Contract Price and 
Payment especifica a seguinte sequência de acontecimentos: 

1. O procedimento inicia-se com o pedido de pagamento, realizado pelo 
Empreiteiro, de acordo com as subcláusulas 14.3 Application of Interim Payment 
Certificates, 14.10 Statement at Completion e 14.13 Issue of Final Payment 
Certificate; 

2. O Engenheiro deve emitir um Certificado de Pagamento de acordo com as 
subcláusulas 14.6 Issue of Interim Payment Certificate ou 14.13 Issue of Final 
Payment Certificate; 

3. Caso o Engenheiro e o Empreiteiro não cheguem a um acordo relativamente a 
pagamentos intermédios ou relativamente ao pagamento final, cabe ao Conselho 
de Resolução de Conflitos intervir no âmbito da subcláusula 20.4 Obtaining 
Dispute Adjudication Board; 

4. Todos os pagamentos ao longo da execução da Obra devem ter como base um 
Certificado de Pagamento Intermédio excetuando-se apenas o Certificado de 
Pagamento Final. O procedimento de emissão do Certificado Final é mais 
complexo, uma vez que o Engenheiro e o Empreiteiro devem chegar a um acordo 
relativamente aos valores ainda devidos pelo Dono da Obra e as deduções a 
realizar. Alcançado o acordo entre o Empreiteiro e o Engenheiro, o Empreiteiro 
deve emitir uma Declaração Final na qual demonstra a aceitação dos montantes 
devidos pelo Dono da Obra, de acordo com a subcláusula 14.12 Discharge, e 
mostra a intenção de que o Certificado de Pagamento Final seja emitido. Após 
receber a Declaração Final, o Engenheiro deve, no prazo de 28 dias, emitir o 
Certificado de Pagamento Final de acordo com os termos da subcláusula 14.13 
Final Payment. Caso o Empreiteiro não entregue a Declaração Final, o Engenheiro 
deve instruir o Empreiteiro a fazê-lo. Se o Empreiteiro não emitir a referida 
declaração num prazo de 28 dias após tal instrução o Engenheiro deve emitir o 

                                                 
b. quaisquer montantes a adicionar e a deduzir por alterações legislativas e alterações no custo, de acordo com 
o n.7 [Ajustamentos em caso de Alterações Legislativas] da Cláusula 13 e do n.8 [Ajustamentos por Aterações 
no Custo] da Cláusula 13; 
c. qualquer montante a deduzir a título de retenção, calculado mediante a aplciação da percentage de retenção 
indicada no Anexo à Proposta à soma dos montantes acima referidos, até que a quantia retida pelo Dono da 
Obra atinja o limite das Quantias Retidas (caso exista) indicado no Anexo à Proposta; 
d. quaisquer montantes a adicionar e a deduzir a título de adiantamento e reembolsos, de acordo com o n.2 
[Adiantamentos] da Cláusula 14; 
e. quaisquer montantes a adicionar e a deduzir pelas Instalações Materiais, de acordo com o n.5 [Instalações e 
Materiais Previstos para os Trabalhos] da Cláusula 14; 
f. quaisquer outros montantes a adicionar ou deduzir, que se possam ter tornado devidos nos termos do Contrato 
ou de outro modo, incluindo os montantes previstos na Cláusula 20 [Reclamações, Conflitos e Arbitragem]; e 
g. a dedução dos montantes certificados em todos os Certificados para Pagamento anteriores”. 
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Certificado de Pagamento Final, determinando o montante devido pelo Dono da 
Obra de acordo com a subcláusula 3.5 Determinations. 

5. Os pagamentos após a rescisão do Contrato devem ser realizados de acordo com 
as subcláusulas 15.4 Payment after Termination, 16.4 Payment on Termination e 
19.4 Consequences of Force Majeure. Na sequencia da rescisão do Contrato, o 
Engenheiro deve determinar de forma justa e imparcial os montantes devidos ao 
Empreiteiro de modo a emitir os respetivos certificados de pagamento. O Dono da 
Obra só deverá proceder ao pagamento de importâncias em falta quando o 
Empreiteiro proceda à retificação de defeitos ou proceda à indeminização do 
mesmo devido a danos moratórios como especificado na subclásula 15.4 Payment 
after Termination. 240  

 Por fim, conforme subcláusula 14.7 – Payment -, deverá o dono da obra realizar o 

pagamento (i) do valor especificado no certificado de pagamento provisório emitido pelo 

engenheiro, em até cinquenta e seis dias após a data de recepção da declaração de 

pagamento e respectivos documentos que a fundamentam, emitida pelo empreiteiro; (ii) do 

valor especificado no certificado de pagamento final emitido pelo engenheiro, em até 

cinquenta e seis dias da sua emissão.  

 Poderá, ainda, o empreiteiro, uma vez não respeitados os prazos acima aludidos, 

suspender as obras ou mesmo resolver o contrato, o que lhe é autorizado pelas subcláusulas 

16.1 – Contractor’s Entitlement to Suspend Work - e 16.2 – Termination by Contractor. 

 Abordando os temas alinhados aos riscos, responsabilidades, indenizações e 

seguros, deve-se reiterar afirmação de a atribuição de responsabilidade às partes por danos 

experimentados na execução do contrato, no âmbito do Red Book, basear-se na partilha de 

riscos, o que se verifica com a sua alocação à parte que melhor consegue lidar com o risco a 

ser suportado.  

Entre os riscos que podem surgir em um contrato de construção, Tiago Manuel 

Moreira Teixeira241 enumera alguns: incumprimento do prazo de conclusão; aumento do 

preço contratual inicialmente estabelecido; aumento do custo de mão-de-obra, materiais e 

equipamentos; defeitos no projeto; risco político, por exemplo mudança nas prioridades do 

Governo e consequente diminuição ou corte do financiamento; condições do local de 

implantação distintas das esperadas; riscos decorrentes dos subempreiteiros; danos a 

terceiros, por exemplo vizinhos; incumprimento de uma das partes do consórcio; 

incapacidade de correção de defeitos após a recepção da obra pelo dono da obra; taxas de 

                                                 
240 TEIXEIRA, Tiago Manuel Moreira. Apoio à Utilização dos Modelos de Contratação FIDIC. 2013. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade do Porto. p. 140-141. 
241 Ibid., p. 108. 
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câmbio e restrições à exportação de moeda; insolvência de fornecedor específico ou do 

Empreiteiro. 

 Mencionado conceito de distribuição de riscos pode ser constatado em cláusulas 

CONS tais quais 17.1 – Indemnities - 17.2 – Contractor’s Care of the Works –; 17.3 – 

Employer’s Risks – e 17.4 – Consequences of Employer’s Risks.  

 Pela subcláusula 17.1 – Indemnities -, o empreiteiro deve indenizar, assim como 

manter afastados de riscos, reivindicações, perdas e danos e despesas, o dono da obra, seus 

funcionários ou prepostos, no que se refere a acidentes, doenças ou morte decorrentes da 

execução dos trabalhos, a menos que esses eventos sejam atribuíveis a negligência, dolo ou 

quebra de contrato pelo contratante, seus funcionários ou prepostos.  

 Será devida a reparação pelo empreiteiro em caso de danos ou perdas de bens não 

vinculados à obra, desde que decorrentes de ato do empreiteiro, tal qual a elaboração de 

projetos, da obra em si ou ainda da solução de defeitos verificados após a entrega da obra.  

 Essa solução deve ser aplicada nas situações de prejuízos experimentados em 

decorrência de eventos atribuíveis a negligência, dolo ou quebra de contrato pelo 

empreiteiro, seus funcionários, prepostos e quaisquer pessoas direta ou indiretamente por ele 

empregadas na obra. 

 Já à subcláusula 17.2 – Contractor’s Care of the Works – prevê-se que o empreiteiro 

será totalmente responsável pelo resguardo dos trabalhos e bens do local da obra, desde a 

data de início - “Commencement Date” até a sua entrega ao dono da obra, a partir de quando 

a responsabilidade pela guarda e preservação passará a este. 

 Nesse ponto, o empreiteiro será responsabilizado por qualquer prejuízo ou dano 

verificado nos trabalhos ou bens, no período compreendido entre a data de início e a entrega 

da obra, devendo reparar o prejuízo ou o dano às suas expensas. 

 Será o empreiteiro da mesma forma responsável pela reparação do prejuízo ou dano 

causados por si após a entrega da obra, assim como por prejuízos ou danos futuros, quando 

decorrentes de eventos pretéritos à entrega dos trabalhos. 

 Quanto às causas que afastam a responsabilidade do empreiteiro, vêm estas elencadas 

na subcláusula 17.3 – Employer’s Risks -, em suas alíneas “a” a “h”: (a) guerra, hostilidades 
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(tenha sido ou não declarada guerra), invasão, atos de inimigos estrangeiros; (b) rebelião, 

terrorismo, revolução, insurreição, usurpação de poder, guerra civil; (c) motim, comoção ou 

desordem causadas por pessoas distintas daquelas vinculadas ao empreiteiro ou 

subempreiteiros; (d) uso de munição de guerra, materiais explosivos, radiação ou 

contaminação por radioatividade no país, exceto se de uso pelo empreiteiro; (e) ondas de 

pressão causadas por aviões ou outros equipamentos aéreos viajando a velocidades sônicas 

ou supersônicas; (f) uso ou ocupação pelo contratante de quaisquer partes da obra, exceto se 

assim previsto no contrato; (g) desenhos ou projetos de qualquer parte da obra pelo 

contratante ou por terceiros pelos quais é responsável; (h) quaisquer eventos da natureza 

imprevisíveis ou ainda que um empreiteiro experiente não poderia antever a fim de adotar 

as medidas preventivas adequadas. 

 Uma vez verificada a ocorrência de quaisquer dos eventos constantes na subcláusula 

17.3 - Employer’s Risks -, resultando em prejuízos ou em danos a obra ou bens, o empreiteiro 

deverá imediatamente dar notícia do fato ao engenheiro, o qual dará as instruções e 

determinará a reparação dos danos ao contratado. 

 Por tratar-se de causas excludentes de responsabilidade, no caso de o empreiteiro 

experimentar atraso em seu cronograma, ou incorrer em custos quando da realização dos 

reparos, deverá informar novamente ao engenheiro, ao que poderá proceder a uma 

reivindicação nos termos da subcláusula 20.1 - Contractor’s Claims - para (i) solicitar 

extensão de prazo para conclusão dos trabalhos, ou mesmo (ii) solicitar o reembolso dos 

custos incorridos. 

 Ainda no que se refere aos riscos envolvidos em um projeto de construção civil, 

assim como à sua equilibrada alocação entre as partes do contrato, a cláusula 18 – Insurance 

– trata de forma detalhada dos seguros de riscos que devem ser contratados pelas partes no 

âmbito do New Red Book. 

 De acordo com a subcláusula 18.1 – General Requirements for Insurances –, sendo 

o empreiteiro o contratante do seguro, cada apólice deve ser contratada com seguradoras 

previamente aprovadas pelo dono da obra e em termos por este ratificados, consistentes com 

o acordado pelas partes antes da data da carta de aceitação. 

 Vindo o seguro a ser contratado pelo dono da obra, cada apólice contratada deverá 

sê-lo com seguradoras e em termos consistentes com o anexo às condições particulares.    
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 Quanto ao seguro para a obra, constante na subcláusula 18.2 – Insurance for Works 

and Contractor’s Equipment -, salvo disposição em contrário nas condições particulares, 

deve ser contratado pelo empreiteiro, ao que sua cobertura deverá abranger perdas e danos 

decorrentes de quaisquer causas, à exceção daquelas previstas na subcláusula 17.3 – 

Employer’s Risks – mencionada anteriormente.  

 Importante frisar conceito trazido pela subcláusula 18.1 – General Requirements for 

Insurances – no sentido de que nenhuma disposição nela contida limita as obrigações, 

responsabilidades ou encargos de quaisquer das partes. Portanto, eventuais valores não 

cobertos pela garantia securitária ou mesmo não recuperados pelo recebimento do seguro 

deverão ser suportados pelo empreiteiro ou pelo dono da obra, de acordo com as demais 

disposições contratuais.  

 Por fim, no que se refere à obrigação de contratação de seguro pelas partes, caberá 

ao empreiteiro a sua contratação para fins de garantir responsabilidades por pleitos, danos, 

prejuízos e despesas decorrentes de acidentes, doenças ou morte de qualquer pessoa 

empregada na obra pelo empreiteiro.  

 Caminhando no desenvolvimento do presente estudo, deve-se abordar aspecto de 

importância central nos modelos contratuais FIDIC, uma vez que disputas ou más 

interpretações verificadas no desenvolvimento de um contrato de construção têm o potencial 

de causar atrasos consideráveis e aumentos de custos que podem inviabilizar o projeto 

almejado. 

 Portanto, deverá ser abordada a forma como o modelo contratual CONS lida com as 

reinvindicações das partes e, ao final, como são solucionados os litígios decorrentes. 

 Nesse sentido, a cláusula 20 – Claims, Disputes and Arbitration – confere as 

ferramentas a serem utilizadas na compreensão dos mecanismos adotados pelo New Red 

Book diante da quebra do contrato por quaisquer das partes. 

 A iniciar pelas reivindicações ou reclamações que poderão ser aduzidas pelas partes, 

tem-se que, em contratos de construção civil, estas estão diretamente relacionadas, no mais 

das vezes, com eventos que possam atrasar o andamento das obras e, consequentemente, 

encarecer seu custo. 
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 Lukas Klee e Rafael Marinangelo242 afirmam poder ser classificadas em duas 

categorias distintas as reclamações ou reivindicações apresentadas pelo empreiteiro ou dono 

da obra: (i) enumeradas no contrato, relativas a fatos previsíveis com expressa disposição 

contratual a respeito; (ii) outras que são relacionadas ao contrato, mas nele não previstas. 

 Já Tiago Manuel Moreira Teixeira agrupa-as em três categorias distintas, sendo elas: 

• Reclamações ao abrigo do Contrato – reivindicação baseada nos termos do 
Contrato relativamente à ocorrência de um evento que induz a adoção de medidas 
compensatórias estipuladas no Acordo Contratual; 

• Reclamações resultantes de/ou em conexão com o Contrato – 
reivindicações realizadas com base no Contrato mas cujas medidas de resolução 
não são especificadas no Contrato; 

• Reclamações de acordo com os princípios da lei aplicável – reivindicação 
decorrente da aplicação dos princípios da lei aplicável ao Contrato, quer pelas 
Partes do Contrato ou contra terceiros. 243 

 Não obstante a diferença apontada entre os autores citados, é razoável afirmar que 

reclamações relacionadas ao contrato, mas nele não previstas, deverão ser solucionadas com 

base na legislação aplicável; de forma semelhante ao que se dará nas hipóteses de 

reclamações de acordo com os princípios da lei aplicável apontadas pelo autor português, o 

qual afirma, acerca das reclamações resultantes de ou em conexão com o contrato, utilizando 

como exemplo a entrega de declaração falsa por uma das partes, que “as implicações de tais 

incumprimentos têm de ser resolvidas com recurso as disposições da lei aplicável ao 

Contrato por meio de arbitragem.”244 

 As reivindicações ou reclamações poderão, conforme afirmado, ser realizadas pelo 

empreiteiro ou pelo dono da obra, encontrando-se cada qual disciplinada em cláusulas 

distintas no âmbito do New Red Book.  

 Quanto às reclamações ou reivindicações do dono da obra, seus requisitos e 

condições encontram-se na subcláusula 2.5 – Employer’s Claim – na qual se verifica que 

cabe ao contratante ou ao engenheiro notificar o empreiteiro acerca de sua pretensão de 

reivindicar relativamente a um aspecto relacionado ao contrato. 

                                                 
242 KLEE & MARINANGELO, Op. cit., p. 102-103. 
243 TEIXEIRA, op. cit., p. 112. 
244 Idem. p. 112. 
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 No mais das vezes, as reivindicações realizadas pelo dono da obra envolverão 

pedidos de indenização em decorrência de atrasos do empreiteiro na execução dos trabalhos, 

aplicando-se as disposições contidas na subcláusula 2.5 – Employer’s Claims – a diversas 

cláusulas no âmbito do Red Book, tais quais, subcláusula 4.2 – Performance Security 

(Garantia de boa execução); subcláusula 4.19 – Eletricity, Water and Gas (Eletricidade, água 

e gás); subcláusula 4.20 – Employer’s Equipment and Free Issue Material (Equipamento do 

Dono da Obra e materiais de disponibilização gratuita); subcláusula 7.5 – Rejection 

(Rejeição); subcláusula 7.6 – Remedial Work (Reparos); subcláusula 8.6 – Rate of Progress 

(Andamento dos trabalhos); subcláusula 8.7 – Delay Damages (Danos moratórios); 

subcláusula 9.4 – Failure to Pass Tests on Completion (Não aprovação nos testes de 

conclusão); subcláusula 11.3 – Extension of Defects Notification Period (Prorrogação do 

prazo para notificação de defeitos); subcláusula 11.4 – Failure to Remedy Defects (Falha na 

eliminação de defeitos); subcláusula 11.11 – Clearance of Site (Limpeza do Local); 

subcláusula 15.4 – Payment after Termination (Pagamento após a resolução); subcláusula 

18.1 – General Requirements for Insurances (Requisitos gerais dos seguros); subcláusula 

18.2 – Insurance for Works and Contractor’s Equipment (seguro dos trabalhos e 

equipamentos do empreiteiro).         

 Mencionada notificação deverá ser enviada assim que viável, a contar do momento 

em que o dono da obra tomar ciência do evento ou das circunstâncias que levaram à 

reclamação ou reivindicação, ao que deverá ainda o contratante especificar a cláusula 

contratual que julga violada ou mesmo as bases legais para sua reclamação, com menção ao 

montante a que fará jus caso aceita sua reivindicação. 

 Ato contínuo, procederá o engenheiro de modo a determinar, nos termos da 

subcláusula 3.5 – Determinations – (i) o valor, se for o caso, devido pelo empreiteiro ao 

dono da obra e/ou (ii) a extensão, se for o caso, do período de notificação de defeitos, 

conforme subcláusula 11.3 – Extension of Defects Notification Period. 

 Após a determinação do engenheiro, e caso a reivindicação do dono da obra se 

mostre legítima, caberá a esse especificar a forma como se dará o pagamento pelo 

empreiteiro, valor que poderá ser deduzido dos valores devidos pela execução do contrato.   
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 Entretanto, a determinação do engenheiro não se reveste de força vinculante, 

podendo as partes, caso discordem, recorrer ao Conselho de Resolução de Conflitos – 

Dispute Adjudication Board (DAB).  

Por fim, visando ainda a conferir proteção ao empreiteiro contra reivindicações não 

fundamentadas aduzidas pelo dono da obra, há previsão expressa no CONS no sentido de 

somente ser permitido ao contratante realizar qualquer dedução no montante previsto no 

certificado de pagamento, ou qualquer outro, de acordo com o quanto previsto na 

subcláusula 2.5 – Employer’s Claims: 

2.5 – Employer’s Claims 

(...) 

This amount may be included as a deduction in the Contract Price and Payment 
Certificates. The Employer shall only be entitled to set off against or make any 
deduction from an amount certified in a Payment Certificate, or to otherwise claim 
against the Contractor, in accordance with this Sub-Clause.245 

 Já os procedimentos para reivindicações ou reclamações aduzidas pelo empreiteiro 

encontram-se disciplinados na subcláusula 20.1 – Claim, Disputes and Arbitration -, ao que 

se verifica a sua divisão em etapas: 

20 Claims, Disputes and Arbitration 

20.1 Contractor’s Claims 

If the Contractor considers himself to be entitled to any extension of the Time for 
Completion and/or any additional payment, under any Clause of these Conditions 
or otherwise in connection with the Contract, the Contractor shall give notice to 
the Engineer, describing the event or circumstance giving rise to the claim. The 
notice shall be given as soon as practicable, and not later than 28 days after the 
Contractor became aware, or should become aware, of the event or circumstance. 

(...).246 

                                                 
245 “2.5 Pretensões do Dono da Obra 
(…) 
Este montante pode constar como uma dedução ao Preço Contratual e aos Certificados para Pagamento. O 
Dono da Obra apenas tem direito a proceder à compensação ou dedução de qualquer quantia a um montante 
confirmado num Certificado para Pagamento, bem como a reclamar do Empreiteiro qualquer outra pretensão, 
nos termos do presente número”.  
246 “20 Reclamações, Conflitos e Arbitragem 
20.1 Pretensões do Empreiteiro 
Se o Empreiteiro considerar que tem direito a uma prorrogação do Prazo para Conclusão e/ou a qualquer 
pagamento adicional, nos termos de qualquer Cláusula das presentes Condições ou por outro motivo 
relacionado com o Contrato, o Empreiteiro deve notificar o Gestor de Projecto, descrevendo o evento ou 
circunstância que fundamenta a pretensão. A notificação deve ser feita o mais rapidamente possível e, no 
máximo, 28 dias após a data em que o Empreiteiro tomou conhecimento, ou em que devesse ter tomado 
conhecimento, do evento ou circunstância”. 
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   Infere-se, pela leitura da subcláusula 20.1 – Contractor’s Claims –, que a 

notificação de reclamação deverá ser encaminhada pelo empreiteiro ao engenheiro, assim 

que possível, no prazo de até vinte e oito dias da ciência do fato ou de quando deveria ter 

tido ciência do fato que deu origem à reivindicação. 

 Imprescindível frisar que o prazo de vinte e oito dias previsto contratualmente, uma 

vez não observado pelo empreiteiro, acarretará a impossibilidade de pleitear a extensão de 

prazo ou aumento do preço objeto da reclamação: 

20 Claims, Disputes and Arbitration 

20.1 Contractor’s Claims 

(...)  

If the Contractor fails to give notice of a claim within such period of 28 days, the 
Time for Completion shall not be extended, the Contractor shall not be entitled to 
additional payment, and the Employer shall be discharged from all liability in 
connection with the claim. Otherwise, the following provisions of this Sub-Clause 
shall apply.247 

 Decorrente a reclamação de fato que confira direito ao empreiteiro para extensão de 

prazo, deve-se observar a subcláusula 8.4 – Extension of Time for Completion -, a remeter 

as partes à subcláusula 20.1 – Contractor’s Claims -, com menção específica às situações 

verificadas na execução do contrato que podem vir a gerar um direito de reivindicação pelo 

empreiteiro: 

As reclamações/reivindicações para prolongamento de prazo têm uma 
regulamentação especial no art. 8.4. A possibilidade de apresentar uma 
reclamação/reivindicação de tempo é prevista nas situações de mudança de projeto 
ou de modificação no tamanho da obra e, também, qualquer situação de atraso que 
enseje o prolongamento de prazo, nos termos dos padrões FIDIC. Admite-se a 
reclamação/reivindicação de prazo, ainda, em casos de condições climáticas 
excepcionalmente desfavoráveis, de insuficiência imprevisível da capacidade 
produtiva ou de atrasos causados pelo Dono da Obra ou pelas autoridades 
(Administração Pública).”248  

                                                 
247 “20 Reclamações, Conflitos e Arbitragem 
20.1 Pretensões do Empreiteiro 
(…) 
Se o Empreiteiro não efectuar a notificação no referido prazo de 28 dias, o Prazo para Conclusão não será 
prorrogado, o Empreiteiro não terá direito a um pagamento adicional, e o Dono da Obra ficará liberado de 
qualquer responsabilidade em relação à reclamação. Caso contrário, aplicam-se as disposições subsequentes 
do presente número”. 
248 MARINANGELO, Rafael. Aspectos Relevantes dos Modelos Contratuais FIDIC. In: MARCONDES, 
Fernando (org). Temas de direito na construção. São Paulo: Pini, 2015. p. 102. 



143 
 

 O empreiteiro deverá apresentar sua reclamação de forma detalhada, com 

informações que deem suporte ao direito pleiteado, assim como mediante permissão de 

acesso pelo engenheiro aos documentos solicitados: 

20 Claims, Disputes and Arbitration 

20.1 Contractor’s Claims 

(...)  

The Contractor shall keep such contemporary records as may be necessary to 
substantiate any claim, either on the Site or at another location acceptable to the 
Engineer. Without admitting the Employer’s liability, the Engineer may, after 
receiving any notice under this Sub-Clause, monitor the record-keeping and/or 
instruct the Contractor to keep further contemporary records. The Contractor shall 
permit the Engineer to inspect all these records, and shall (if instructed) submit 
copies to the Engineer.249 

Tiago Manuel Moreira Teixeira aponta, em seu estudo já mencionado, as etapas a 

serem observadas no procedimento de reclamações realizadas pelo empreiteiro, conforme 

cláusula 20 – Claims, Disputes and Arbitration: 

No âmbito da cláusula 20 Claims, Disputes and Arbitration, o procedimento de 
atuação no âmbito das reclamações realizadas pelo Empreiteiro deve incluir os 
seguintes passos: 

1. O Empreiteiro informa que está ciente de uma situação passível de causar 
consequências nefastas; 

2. O Empreiteiro especifica o modo como pretende ser compensado por tal 
situação; 

3. O Empreiteiro indica o momento em que se verificaram as consequências 
evidenciadas; 

4. O Empreiteiro regista todas as ações no âmbito da reclamação; 

5. O Empreiteiro elabora um pedido detalhado que fundamenta a sua reclamação, 
incluindo todas as cláusulas que são relevantes no âmbito da reclamação; 

6. O Engenheiro aprova ou rejeita a reclamação, elaborando um relatório, entregue 
às Partes onde especifica as razões que o levaram a tomar a decisão em causa; 

7. O Engenheiro certifica pagamentos adicionais; 

                                                 
249 “20 Reclamações, Conflitos e Arbitragem 
20.1 Pretensões do Empreiteiro 
(…) 
O Empreiteiro obriga-se a manter no Local da Obra ou noutro lugar aprovado pelo Gestor do Projecto os 
registros efectuados no momento da ocorrência do evento ou circunstância, que possam ser ncessários para 
fundamentar qualquer reclamação. Sem admitir a responsabilidade do Dono da Obra, o Gestor de Projecto 
pode, após ter recebido uma notificação nos termos do presente número, controlar a manutenção dos registros 
e/ou ordenar ao Empreiteiro que mantenha registros contemporâneos adicionais. O Empreiteiro deve permitir 
que o Gestor de Projecto inspecione todos estes registros, facultando-lhe cópias (quando ordenado)”. 
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8. O Engenheiro age de acordo com a subcláusula 3.5 Determinations aquando da 
determinação de prorrogações de prazos; 

9. Se o Empreiteiro não concorda com a determinação do Engenheiro, a 
reivindicação passa a ser considerada como uma disputa entre as Partes, adotando-
se os procedimentos da subcláusula 20.4 Obtaining Dispute Board’s Decision. 250 

 Lukas Klee e Rafael Marinangelo buscam, na mesma linha, identificar de forma 

sistematizada as etapas a serem observadas quando da realização de 

reclamações/reivindicações pelo empreiteiro: 

O procedimento deve, pois, seguir uma agenda que pode ser assim anunciada: 

a) identificação da iminência de fato para reclamação/reivindicação; 

b) registro ordenado das provas para reclamação/reivindicação; 

c) aviso sobre iminência de fato para reclamação/reivindicação; 

d) aparecimento do fato causador da reclamação/reivindicação e sua análise; 

e) anúncio da reclamação/reivindicação; 

f) apresentação (quantificação) da reclamação/reivindicação; 

g) consequente luta pela sua legitimidade. 251   

 Na sequência, portanto, da identificação da iminência do fato que dará ensejo à 

reclamação ou reivindicação, o empreiteiro enviará ao engenheiro pedido detalhado que 

fundamente a sua reclamação, incluindo todas as cláusulas relevantes no âmbito da 

reclamação, assim como eventuais documentos ou elementos que possam viabilizar a 

concessão de seu pleito.  

 Importante notar que, não obstante a rigidez dos prazos estabelecidos nos modelos 

contratuais FIDIC, com ênfase nos vinte e oito dias para o empreiteiro informar ao gestor do 

projeto a ocorrência de um fato ou circunstância que acredite acarretar a prorrogação de 

prazo ou o aumento de preço do contrato, consta à subcláusula 20.1 um prazo de quarenta e 

dois dias para serem encaminhadas informações detalhadas e documentação pertinente pelo 

empreiteiro ao engenheiro. Conclui-se, pela leitura da subcláusula, que este prazo poderá vir 

a ser passível de alteração pelo engenheiro, podendo este aprovar a adoção de prazo distinto 

daquele constante no contrato, desde que instado a tanto pelo empreiteiro: 

                                                 
250 TEIXEIRA, Tiago Manuel Moreira. Apoio à Utilização dos Modelos de Contratação FIDIC. 2013. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade do Porto. p. 116. 
251 KLEE, Lukás; MARINANGELO, Rafael. Recomendações FIDIC para orientação de contratos de 
projetos e obras: International Federation of Consulting Engineers. São Paulo: Pini, 2014. p. 103. 
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20 Claims, Disputes and Arbitration 

20.1 Contractor’s Claims 

(...) 

Within 42 days after the Contractor became aware (or should have become aware) 
of the event or circumstance giving rise to the claim, or within such other period 
as may be proposed by the Contractor and approved by the Engineer, the 
Contractor shall send to the Engineer a fully detailed claim which includes full 
supporting particulars of the basis of the claim and of the extension of time and/or 
additional payment claimed. (...).  252 

  Há, ainda, previsão contratual para a hipótese de eventos de duração continuada, ao 

que a reclamação ou reivindicação a ser aduzida para essa circunstância será considerada 

provisória e (i) se dará mensalmente, com menção ao montante acumulado ou ao período de 

tempo acumulado a ser considerado para extensão de prazo, assim como (ii) será enviada 

pelo empreiteiro ao engenheiro uma reclamação final, em até vinte e oito dias após a 

cessação dos efeitos do evento ou circunstância que deram causa à reclamação ou 

reivindicação, ou em outro prazo caso solicitado pelo empreiteiro e aprovada a solicitação 

pelo engenheiro: 

20 Claims, Disputes and Arbitration 

20.1 Contractor’s Claims 

(...) 

If the event or circumstance giving rise to the claim has a continuing effect: 

(a) this fully detailed claim shall be considered as interim; 

(b) the Contractor shall send further interim claims at monthly intervals, giving 
the accumulated delay and/or amount claimed, and such further particulars as the 
Engineer may reasonably require; and 

(c) the Contractor shall send a final claim within 28 days after the end of the effects 
resulting from the event or circumstance, or within such other period as may be 
proposed by the Contractor and approved by the Engineer.253  

                                                 
252 “20 Reclamações, Conflitos e Arbitragem 
20.1 Pretensões do Empreiteiro 
(…) 
No prazo de 42 dias após receber uma reclamação ou qualquer informação adicional sobre uma reclamação 
anterior ou, em alternativa, no prazo proposto pelo Gestor de Projecto e aprovado pelo Empreiteiro, o Gestor 
de Projecto deve dar uma resposta com comentários detalhados, aprovando ou rejeitando. O Gestor de Projecto 
pode igualmente solicitar quaisquer informações adicionais necessárias, devendo, contudo, pronunciar-se sobre 
a base da reclamação no referido prazo”. 
253 “20 Reclamações, Conflitos e Arbitragem 
20.1 Pretensões do Empreiteiro 
(…) 
Se o avento ou circunstância que fundamenta a pretensão for de natureza continuada: 
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 Quanto à decisão a ser tomada pelo engenheiro, esta deverá se dar no prazo de até 

quarenta e dois dias após o recebimento da reclamação ou reivindicação, ou do recebimento 

de eventuais informações adicionais, podendo esse prazo ser alterado caso assim solicitado 

pelo engenheiro, e aprovado pelo empreiteiro. 

Por fim, a decisão proferida pelo engenheiro virá acompanhada de relatório 

detalhado com os fundamentos que levaram à decisão: 

20 Claims, Disputes and Arbitration 

20.1 Contractor’s Claims 

(...) 

Within 42 days after receiving a claim or any further particulars supporting a 
previous claim, or within such other period as may be proposed by the Engineer 
and approved by the Contractor, the Engineer shall respond with approval, or with 
disapproval and detailed comments. He may also request any necessary further 
particulars, but shall nevertheless give his response on the principles of the claim 
within such time.254 

 A decisão proferida pelo engenheiro, embora não se revista de caráter cogente, 

afigura-se de importância notável no âmbito de contratos de construção, o que se dá não 

somente pela expressiva redução de custos, mas também em razão da experiência do 

profissional que se encontra diretamente vinculado à obra, conhecedor das partes e dos 

detalhes técnicos e contratuais que envolvem a disputa. 

 Entretanto, por não ser mandatória, caso uma das partes não se julgue satisfeita com 

a decisão apresentada pelo engenheiro, deverá emitir carta de insatisfação ou aviso de 

intenção de recurso ao Dispute Adjudication Board, conforme previsto na subcláusula 20.4 

– Obtaining Dispute Adjudication Board’s Decision: 

                                                 
(a) a referida reclamação detalhada considera-se provisória; 
(b) o Empreiteiro deve enviar mensalmente novas reclamações provisórias, indicando o atraso acumulado e/ou 
o montante pretendido, bem como informações adicionais que o Gestor de Projecto possa justificadamente 
exigir; e 
(c) o Empreiteiro deve enviar uma reclamação final no prazo de 28 dias após a cessação dos efeitos causados 
pelo evento ou circunstância, ou no prazo proposto pelo Empreiteiro e aprovado pelo Gestor de Projecto”. 
254 “20 Reclamações, Conflitos e Arbitragem 
20.1 Pretensões do Empreiteiro 
(…) 
No prazo de 42 dias após receber uma reclamação ou qualquer informação adicional sobre uma reclamação 
anterior ou, em alternativa, no prazo proposto pelo Gestor de Projecto e aprovado pelo Empreiteiro, o Gestor 
de Projecto deve dar uma resposta com comentários detalhados, aprovando ou rejeitando. O Gestor de Projecto 
pode igualmente solicitar quaisquer informações adicionais necessárias, devendo, contudo, pronunciar-se sobre 
a base da reclamação no referido prazo”. 
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20.4 Obtaining Dispute Adjudication Board’s Decision 

If a dispute (of any kind whatsoever) arises between the Parties in connection with, 
or arising out of, the Contract or the execution of the Works, including any dispute 
as to any certificate, determination, instruction, opinion or valuation of the 
Engineer, either Party may refer the dispute in writing to the DAB for its decision, 
with copies to the other Party and the Engineer. 

Such reference shall state that it is given under this Sub-Clause. 

(...).255 

 Ingressando, portanto, na resolução de conflitos no âmbito do New Red Book, 

verifica-se a possibilidade de recurso a ser apresentado, por ambas as partes, em face da 

decisão do engenheiro nos termos expostos acima.  

Esse recurso será julgado pelo Conselho de Resolução de Conflitos (CRC), referido 

na subcláusula 20 como Dispute Adjudication Board, e, ato contínuo se for o caso, por 

tribunal arbitral, o que deverá ser precedido por derradeira tentativa de acordo amigável entre 

as partes, conforme subcláusula 20.5 – Amicable Settlement: 

20.5 Amicable Settlement 

Where notice of dissatisfaction has been given under Sub-Clause 20.4 
above, both Parties shall attempt to settle the dispute amicably before the 
commencement of arbitration. However, unless both Parties agree 
otherwise, arbitration may be commenced on or after the fifty-sixth day 
after the day on which notice of dissatisfaction was given, even if no 
attempt at amicable settlement has been made.256 

 Quanto à sua formação, o Conselho de Resolução de Conflitos será composto por 

um ou por três membros qualificados tecnicamente, e apontados pelas partes quando do 

início do projeto, no anexo à proposta. 

                                                 
255 “20.4 Obtenção da Decisão do Conselho de Resolução de Conflitos 
Caso surja um conflito entre as Partes (de qualquer tipo) resultante do ou relacionado com o Contrato ou a 
execução dos Trabalhos, incluindo qualquer conflito relacionado com um certificado, decisão, instrução, 
opinião ou avaliação do Gestor de Projecto, qualquer das Partes pode submeter por escrito o conflito à decisão 
do CRC, com cópia para a outra Parte e para o Gestor de Projecto. A petição inicial deve indicar que é feita ao 
abrigo do presente número.  
(…)” 
256 “20.5 Acordo 
Caso seja enviada uma notificação de desacordo nos termos do n.4 da Cláusula 20, as Partes procurarão dirimir 
o conflito por acordo antes do início da arbitragem. Contudo, salvo acordo em contrário das Partes, a arbitragem 
pode ter início no, ou a partir do, 56o dia após a data em que a notificação de desacordo foi efectuada, ainda 
que não tenha ocorrido qualquer tentative de acordo”. 
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 Quando composto por três membros, cada parte deverá indicar um deles, sujeito a 

aprovação pela outra parte, ao que o terceiro membro do CRC será apontado pelas partes de 

forma conjunta, cabendo a este presidir o Conselho: 

20.2 Appointment of the Dispute Adjudication Board 

Disputes shall be adjudicated by a DAB in accordance with Sub-Clause 20.4 
[Obtaining Dispute Adjudication Board’s Decision]. The Parties shall jointly 
appoint a DAB by the date stated in the Appendix to Tender. 

The DAB shall comprise, as stated in the Appendix to Tender, either one or three 
suitably qualified persons (“the members”). If the number is not so stated and the 
Parties do not agree otherwise, the DAB shall comprise three persons. 

If the DAB is to comprise three persons, each Party shall nominate one member 
for the approval of the other Party. The Parties shall consult both these members 
and shall agree upon the third member, who shall be appointed to act as chairman. 

(...).257 

 Deve-se mencionar que a remuneração dos membros do CRC ou mesmo do 

adjudicador, quando apenas um o indicado, será repartida entre as partes na proporção de 

cinquenta por cento para cada.  

Não obstante a função primordial do CRC ou do adjudicador ser a de solucionar os 

conflitos que lhes forem apresentados, poderão ainda, na execução do contrato, emitir 

opiniões, pareceres e conselhos sobre assuntos contratualmente relevantes, podendo, 

portanto, ser consultado pelas partes conjuntamente durante o andamento das obras, sendo 

vedada a consulta por apenas uma das partes, sem a notificação da outra: 

20.2 Appointment of the Dispute Adjudication Board 

(...) 

If at any time the Parties so agree, they may jointly refer a matter to the DAB for 
it to give its opinion. Neither Party shall consult the DAB on any matter without 
the agreement of the other Party.258 

                                                 
257 “20.2 Nomeação do Conselho de Resolução de Conflitos 
Os conflitos serão resolvidos por um CRC nos termos do n.4 [Obtenção da Decisão do Conselho de Resolução 
de Conflitos] da Cláusula 20. As Partes nomearão em conjunto um CRC até a data indicada no Anexo à 
Proposta. 
O CRC sera composto, conforme indicado no Anexo à Proposta, por uma ou três pessoas devidamente 
qualificadas (“os membros”). Se o número de membros não for indicado no Anexo à Proposta e salvo acordo 
em contrário das Partes, o CRC será composto por três pessoas. 
Caso o CRC deva ser composto por três pessoas, cada Parte deve nomear um membro para aprovação da outra 
Parte. As Partes devem consultar ambos os referidos membros e acordar a nomeação do terceiro membro, que 
actuará como presidente”. 
258 “20.2 Nomeação do Conselho de Resolução de Conflitos 
(…) 
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 Para tanto, deverá ser conferido ao Conselho de Resolução de Conflitos acesso às 

informações solicitadas, assim como ao local da obra ou de outras instalações relacionadas 

ao contrato: 

20.4 Obtaining Dispute Adjudication Board’s Decision 

(...) 

Both Parties shall promptly make available to the DAB all such additional 
information, further access to the Site, and appropriate facilities, as the DAB may 
require for the purposes of making a decision on such dispute. The DAB shall be 
deemed to be not acting as arbitrator(s). 

(...). 259 

 A decisão do Conselho de Resolução de Conflitos deverá ser unânime e conter as 

razões que levaram às conclusões emitidas, devendo observar o prazo de oitenta e quatro 

dias para ser proferida, contados do recebimento do recurso, à exceção de proposição de 

prazo diverso pelo CRC, devidamente aceito pelas partes.  

 Caso não observado o prazo acima pelo CRC, em até vinte e oito dias contados da 

sua expiração, qualquer das partes poderá informar à outra parte a sua insatisfação. 

 Procedimento similar deverá ser adotado pela parte não satisfeita com a decisão 

proferida pelo CRC ou adjudicador, ou seja, terá a parte discordante o prazo de vinte e oito 

dias, a contar do recebimento da decisão, para informar à outra a sua não concordância com 

os termos da decisão, após o que, não tendo sido esta questionada, tornar-se-á definitiva e 

de observância obrigatória pelas partes. 

 Na sequência, conforme afirmado acima, no caso de discordância de uma das partes 

aos termos da decisão proferido pelo Conselho de Resolução de Conflitos ou pelo 

adjudicador, deverá ser tentada uma última conciliação amigável, nos termos da subcláusula 

20.5 – Amicable Settlement. 

                                                 
As Partes podem, a qualquer momento e se assim o acordarem, submeter em conjunto um assunto ao CRC 
para que este dê a sua opinião. Nenhuma das Partes pode consultar o CRC sobre qualquer assunto sem o acordo 
da outra Parte”. 
259 “20.4 Obtenção da Decisão do Conselho de Resolução de Conflitos 
(...) 
Ambas as Partes devem de imediato disponibilizar ao CRC toda a informação adicional, acesso ao Local da 
Obra e instalações apropriadas, que sejam exigidas peol CRC que possa tomar uma decisão sobre o conflito. 
Considera-se que o CRC não actua como tribunal arbitral”. 
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 Entretanto, para conferir a solução mais rápida possível à disputa, a menos que as 

partes acordem de forma distinta, o procedimento arbitral deverá ser iniciado no, ou logo 

após, o quinquagésimo sexto dia contado da data em que a parte discordante informou a sua 

discordância com os termos da decisão proferida, ainda que não tenham tentado chegar a 

uma solução amigável, conforme subcláusula 20.5 – Amicable Settlement.  

 Por fim, não chegando as partes a uma solução amigável, a disputa será levada ao 

tribunal arbitral escolhido no contrato, figurando este como a última instância decisiva. 

 Nesse sentido, muito embora possam as partes definir no contrato o tribunal arbitral 

de sua preferência, o modelo contratual CONS estabelece como padrão a Câmara de 

Comércio Internacional em Paris (ICC), devendo ser observadas, caso as partes não adotem 

previsão distinta, (i) as regras da ICC; (ii) a escolha de três árbitros apontados pelas partes 

em atenção às regras da ICC; (iii) o fato de que a arbitragem deverá ser conduzida no idioma 

definido no contrato para comunicação entre as partes, conforme subcláusula 1.4 – Law and 

Language: 

20.6 Arbitration 

Unless settled amicably, any dispute in respect of which the DAB’s decision (if 
any) has not become final and binding shall be finally settled by international 
arbitration. Unless otherwise agreed by both Parties: 

(a) the dispute shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the 
International Chamber of Commerce, 

(b) the dispute shall be settled by three arbitrators appointed in accordance with 
these Rules, and 

(c) the arbitration shall be conducted in the language for communications defined 
in Sub-Clause 1.4 [Law and Language]. 

(...).260 

 Quanto ao tribunal arbitral escolhido como padrão no modelo contratual sob estudo, 

esse figura como “uma das maiores instituições do mundo na decisão de conflitos 

                                                 
260 “20.6 Arbitragem 
Salvo se dirimido por acordo, qualquer conflito relativamente ao qual a decisão do CRC (caso haja alguma) 
não se tenha tornado definitiva e vinculativa será definitivamente resolvido mediante arbitragem internacional. 
Salvo acordo em contrário de ambas as Partes: 
a. o conflito será definitivamente resolvido de acordo com o Regulamento de Arbitragem da Câmara de 
Comércio Internacional, 
b. o conflito será resolvido por três árbitros nomeados de acordo com o referido Regulamento, 
c. a arbitragem será efectuada na língua para comunicações definida no n.4 [Lei Aplicável e Língua] da 
Cláusula 1”. 
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internacionais entre contratantes, nas quais se multiplicam as desvantagens de solução de 

conflitos por meio de tribunais públicos”, sendo comum que os conflitos surgidos no âmbito 

de contratos de construção firmados com base nos padrões FIDIC envolvam sujeitos de 

diferentes países, com culturas distintas, os quais poderão não aceitar “a competência do 

tribunal de determinado país, quer porque algum deles poderia se sentir prejudicado, quer 

por desconhecer as leis processuais ou os costumes utilizados. Do mesmo modo, um 

processo judicial confere certa publicidade negativa, à qual as partes tentam evitar”.261 

 Já no que se refere à atuação propriamente dita do tribunal arbitral no âmbito do New 

Red Book, ainda que possa figurar como instância revisora do Conselho de Resolução de 

Conflitos, quando proferida decisão por este em momento pretérito, os árbitros terão plenos 

poderes para analisar novamente o conflito, podendo rever certificados, determinações, 

instruções, opiniões ou avaliação do engenheiro, assim como reexaminar ou reformar 

quaisquer decisões proferidas pelo CRC concernentes ao conflito: 

20.6 Arbitration 

(...) 

The arbitrator(s) shall have full power to open up, review and revise any 
certificate, determination, instruction, opinion or valuation of the Engineer and 
any decision of the DAB, relevant to the dispute. 

(...).262 

 Finalmente, no desenvolvimento do procedimento arbitral, poderá o engenheiro ser 

convocado na condição de testemunha apta a fornecer evidências ou informações aos 

árbitros, sendo também admitidas como evidências na arbitragem quaisquer decisões 

proferidas em momento pretérito pelo Conselho de Resolução de Conflitos: 

20.6 Arbitration 

(...) 

The arbitrator(s) shall have full power to open up, review and revise any 
certificate, determination, instruction, opinion or valuation of the Engineer and 
any decision of the DAB, 

                                                 
261 MARINANGELO, Rafael. Aspectos Relevantes dos Modelos Contratuais FIDIC. In: MARCONDES, 
Fernando (org). Temas de direito na construção. São Paulo: Pini, 2015. p. 115. 
262 “20.6 Arbitragem (...) 
O(s) árbitro(s) terá(ão) plenos poderes para reabrir, examinar e rever qualquer certificado, decisão, instrução, 
opinião ou avaliação do Gestor de Projecto, bem como qualquer decisão do CRC, que esteja relacionado com 
o conflito”. 
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relevant to the dispute. Nothing shall disqualify the Engineer from being called as 
a witness and giving evidence before the arbitrator(s) or any matter whatsoever 
relevant to the dispute. 

Neither Party shall be limited in the proceedings before the arbitrator(s) to the 
evidence or arguments previously put before the DAB to obtain its decision, or to 
the reasons for dissatisfaction given in its notice of dissatisfaction. Any decision 
of the DAB shall be admissible in evidence in the arbitration. 

(...).263 

 Delimitadas as principais características do modelo contratual CONS, passa-se à 

continuação de seu estudo, ao que determinados aspectos e características apontadas no 

presente capítulo deverão ser objeto de maior detalhamento, com vistas justamente a aferir 

a compatibilidade de disposições contratuais acima mencionadas, ao sistema legal brasileiro. 

  

                                                 
263 “20.6 Arbitragem (...) 
O(s) árbitro(s) terá(ão) plenos poderes para reabrir, examinar e rever qualquer certificado, decisão, instrução, 
opinião ou avaliação do Gestor de Projecto, bem como qualquer decisão do CRC, que esteja relacionado com 
o conflito. Nada impedirá o Gestor de Projecto de ser chamado como testemunha e de apresentar provas perante 
o(s) árbitro(s) sobre qualquer assunto que, de alguma maneira, esteja relacionado com o conflito. 
Nenhuma das Partes estará limitada no processo arbitral aos factos ou argumentos previamente submetidos ao 
CRC para obter a ua decisão, ou aos motivos de desacordo apresentados na notificação de desacordo. Qualquer 
decisão do CRC será admissível como prova no procedimento da arbitragem”. 
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5 TIPOLOGIA CONTRATUAL E REGIME JURÍDICO APLICÁVEL AO RED 
BOOK 
 

Passando a aspecto de fundamental repercussão para a efetiva elaboração, aplicação 

e mesmo solução de lides decorrentes do modelo contratual sob estudo, será abordada a 

forma que o contrato CONS tomará ao ser submetido ao ordenamento jurídico brasileiro. 

Para tanto, será necessário qualificar esse modelo contratual, visando a definir o 

regime jurídico aplicável, o que se buscará fazer mediante o estudo das prestações que lhe 

são inerentes, a fim de aferir sua submissão ao tipo legal da empreitada.  

Necessário o estudo nesses moldes, uma vez que, a depender de sua conclusão, 

haverá um contrato típico submetido ao regime legal da empreitada do Código Civil, ou um 

contrato atípico não sujeito a regime jurídico específico, como é certamente o caso de 

determinados contratos de construção de grandes obras264, próximos pela sua complexidade 

e características ao Red Book.    

Com o objetivo de superar tal desafio, dever-se-á distinguir os contratos típicos dos 

contratos atípicos para, uma vez reconhecido o CONS em uma das duas modalidades, 

determinar o regime jurídico que lhe é aplicável.  

Cabe aqui, entretanto, breve advertência a não se tratar nas linhas abaixo de contratos 

típicos como sinônimos de contratos nominados, assim como contratos atípicos como 

expressão dos contratos inominados265.  

Essa distinção é relevante, uma vez que o simples fato de se verificar a existência de 

contratos nominados na legislação brasileira não viabiliza a conclusão de que se encontram, 

                                                 
264 Como contrato legalmente atípico, mas socialmente típico, afirma Lie Uema do Carmo, em tese de 
doutoramento defendida perante a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, figurar o contrato de 
EPC – Engineering, Procurement and Construction -, modelo similar ao FIDIC Silver Book. CARMO, Lie 
Uema do. Contratos de Construção de Grandes Obras. 2007. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, sob a orientação da professora Paula Andrea Forgioni.    
265 Não obstante a posição ora afirmada, no sentido da distinção entre as noções de contratos típicos e atípicos 
e  nominados e inominados, Caio Mario da Silva Pereira afirma, em sentido contrário, que “Mais recentemente 
a doutrina inclina-se pela substituição da nomenclatura tradicional por esta outra – contratos típicos e contratos 
atípicos – atendendo a que não é a circunstância de ter uma designação própria (nomem iuris) que prevela mas 
a tipicidade legal.” PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 
2014. p. 56. 
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necessariamente, submetidos a determinado tipo legal, e, portanto, a regime jurídico 

específico.  

Acerca da pretendida distinção, Everaldo Augusto Cambler faz simples e clara 

segregação, ao apresentar a razão histórica que deu causa à contraposição entre contratos 

nominados e inominados, assim como afirma a impossibilidade de se confundir os conceitos 

ora discutidos: 

Podemos dizer que os conceitos de contrato inominado e atípico são distintos. A 
ideia de designar por denominação própria os contratos é romana. Na falta de uma 
teoria geral dos contratos, os romanos conheciam certas figuras contratuais com 
estruturas, características e nome próprios, v.g., emptio-venditio locatio-
conductio, mutuum, commodatum. Só os contratos nominados eram dotados de 
actiones, ou seja, obrigatoriedade. Daí o surgimento da categoria dos contratos 
nominados em contraposição aos inominados. 

Atualmente, nominados ou não, todos os contratos produzem efeitos, gerando 
obrigações que podem ser exigidas pelas partes contratantes. Isto não obstante, a 
classificação ainda subsiste, sendo comum sua menção pelos autores. Por conta 
disso, conceitua-se o contrato nominado como aquela avença ‘batizada’, dotada 
de denominação própria, reconhecida pelos códigos ou leis esparsas. 266 

Ao que conclui, 

De acordo com o autor, os negócios típicos são também denominados ‘nominados’ 
e os atípicos, ‘inominados’. Contudo, essa segunda terminologia não pode induzir 
o estudioso a erro porque a essência da distinção está na existência ou não de um 
nome. 

Portanto, ao referir-se no presente capítulo aos contratos típicos, deverão ser estes 

entendidos como efetivamente submetidos a uma tipificação legal minimamente completa, 

de forma distinta de eventuais contratos que, embora nominados, não se encontram 

subsumidos a tipo legal específico. 

Como corolário da distinção que acima se propõe, pode-se afirmar a existência do 

contrato de aliança267, o qual, ainda que nominado em decorrência do Capítulo II, item 2.3, 

                                                 
266 CAMBLER, Everaldo. Responsabilidade Civil na Incorporação Imobiliária. 2ª ed. São Paulo: Ed. 
Revista dos Tribunais, 2014.p. 91-92. 
267 Ainda que não seja objeto desta tese, o contrato de aliança, além de legalmente atípico, figura também 
como socialmente atípico, de forma distinta do contrato de EPC, uma vez que não se encontra na prática 
comercial nacional uma sedimentação de conceitos e cláusulas que viabilizem sua caracterização como 
contrato socialmente típico. Tal conclusão é aduzida na presente data, correndo-se o risco de tornar-se obsoleta 
em poucos anos, tendo em vista a sua utilização e mesmo padronização em ambientes de common law. A 
respeito, vale menção ao lançamento oficial, em 5 de julho de 2018, realizado na Dicksoon Poon School of 
Law do Kings College of London, do modelo contratual de aliança 'TAC-1' Term alliance contract, elaborado 
pelo diretor do Centre of Construction Law and Dispute Resolution do Kings College of London, Professor 
David Mosey. 
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“i”, do Decreto 2.745/98,268 referente ao Regulamento do Procedimento Licitatório 

Simplificado da Petróleo Brasileiro S/A, afigura-se certamente como contrato atípico269.  

Inicialmente, quanto ao tipo contratual, pode-se afirmar ser este uma disciplina ou 

regramento jurídico completo a ponto de conferir aos contratantes premissas legais que 

permitam a regulação total, ou ao menos suficiente, da relação obrigacional estabelecida 

entre as partes.  

Profícua a menção a trecho da obra de Rui Pinto Duarte, cujo exemplo concreto da 

distinção entre contratos nominados e contratos típicos é ilustrado pelo contrato de factoring 

no direito português: 

São vários os exemplos de contratos nominados para os quais não é possível 
formar um modelo a partir de descrições legais, explícitas ou implícitas. Em 
figuras historicamente recentes, entre nós, tal sucede (...) com o factoring, como 
noutro local, reservando a justificação, tínhamos notado. 270 

Acerca da distinção que ora se busca realizar entre contratos típicos e atípicos, 

Adriana Regina Sarra de Deus, em dissertação de mestrado defendida perante a Faculdade 

de Direito da Universidade de São Paulo, ao tratar do regime jurídico aplicável ao contrato 

de EPC, segrega o raciocínio conceitual do pensamento tipológico. 

                                                 
Leonardo Toledo da Silva apresenta, em trabalho monográfico sobre o contrato de aliança, proposta de 
definição  com base em seus atributos essenciais, ao que o define como: “o arranjo contratual, pelo qual duas 
ou mais empresas são contratadas pelo dono do projeto para, com ele, em um time único e integrado, mediante 
remuneração, implementarem um determinado empreendimento de titularidade do contratante, em regime 
colaborativo, fundado no compartilhamento coletivo de riscos e benefícios, no dever de boa-fé e no regime de 
ampla transparência entre as partes.” SILVA, Leonardo Toledo da. Contrato de Aliança: projetos 
colaborativos em infraestrutura e construção. São Paulo: Almedina, 2017. p. 181. 
268 BRASIL. Decreto 2.745/1998, Capítulo II, 2.3, “i”: “i) para a celebração de "contratos de aliança", assim 
considerados aqueles que objetivem a soma de esforços entre empresas, para gerenciamento conjunto de 
empreendimentos, compreendendo o planejamento, a administração, os serviços de procura, construção civil, 
montagem, pré-operação, comissionamento e partida de unidades, mediante o estabelecimento de preços 
"meta" e "teto", para efeito de bônus e penalidades, em função desses preços, dos prazos e do desempenho 
verificado;”. 
269 Acerca do contrato de aliança, Leonardo Toledo da Silva também conclui pela sua atipicidade, tanto legal 
quanto social, ao que afirma, com menção ao Decreto 2.745/1998: “Embora a menção supracitada seja uma 
definição do contrato de aliança, em um texto infralegal emanado pelo Estado, seria equivocado invocar a 
tipicidade legal desse contrato, uma vez que, não obstante haja a definição, o texto do Decreto não propõe 
qualquer regramento do tipo.”, ao que conclui: “O contrato de aliança não é, portanto, no ordenamento 
brasileiro, um contrato legalmente típico, eis que não possui regramento definido em lei.” Por fim, uma vez 
definida a atipicidade legal do contrato de aliança, busca verificar eventual tipicidade social do contrato, 
concluindo por inexistir esta, até o momento ao menos, no Brasil: “No Brasil, entendemos que seria ainda 
precipitado reconhecer uma tipicidade social ao contrato de aliança. Embora já se possa começar a desenhar 
seus elementos essenciais, como intentamos no item 4.1.1.1, não se pode admitir que a prática já denota uma 
consolidação das características do modelo”. SILVA, Leonardo Toledo da. Contrato de Aliança: projetos 
colaborativos em infraestrutura e construção. São Paulo: Almedina, 2017. P. 189-190. 
270 DUARTE, Rui Pinto. Tipicidade e atipicidade dos contratos. Coimbra: Almedina, 2000. 
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Pelo primeiro – raciocínio conceitual -, afirma que a qualificação de um contrato 

como típico consistiria na sua subsunção ao tipo contratual, a depender da presença 

necessária e suficiente da integralidade das características pertencentes à definição legal; já 

no pensamento tipológico, aduz que a qualificação se verifica por correspondência, em maior 

ou menor grau, entre o caso concreto e o tipo contratual271.  

Ainda a tratar do conceito de tipicidade, realiza a autora uma tripartição entre o que 

seriam contratos (i) legalmente típicos, (ii) legalmente atípicos, mas socialmente típicos e 

(iii) legalmente atípicos e socialmente atípicos272. 

Quanto aos contratos legalmente típicos, contêm estes um regramento legal 

suficientemente completo, mediante a presença de normas de caráter cogente que vinculem 

as partes à sua observância, ao lado de quantidade razoável de normas dispositivas que se 

traduzem em um guia a reger a relação contratual estabelecida.  

  Já no que se refere aos contratos legalmente atípicos, mas socialmente típicos, para 

facilitar a compreensão de seu modo de formação a seguir descrito, vale mencionar exemplo 

de contrato que se julga enquadrar-se nesta qualificação. 

Trata-se do contrato de EPC – engineering, procurement and construction – com 

raízes na common law, mas cuja utilização no ambiente negocial brasileiro tornou-se de tal 

maneira recorrente e em observância a conceitos semelhantes e reiterados nas diversas 

contratações, que se pode afirmar figurar, atualmente, como contrato socialmente típico. 

Não obstante se verifique a possibilidade de defesa de argumento de figurar o 

contrato EPC como contrato de empreitada, há posição doutrinária, senão unânime, ao 

menos coerente e de qualidade a defender sua qualificação como contrato atípico, mas 

socialmente típico. 

Acerca do tema, Lie Uema do Carmo afirma a não sujeição do contrato EPC ao 

regime legal da empreitada – ou a qualquer outro regime contratual típico -, ao que seria, 

portanto, um contrato legalmente atípico. 

                                                 
271 DEUS, Adriana Sarra de. Contrato de EPC (engineering, procurement and construction): 
determinação do regime jurídico. 2018. Dissertação (Mestrado em Direito) –Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, sob a orientação do professor Francisco Paulo de Crescenzo Marino. p. 48. 
272 Ibid., p. 49. 



157 
 

A par da conclusão acima, conclui figurar o EPC como contrato atípico, mas 

socialmente típico, ao que afirma: 

Mas, embora concordem com a proximidade com o tipo legal de empreitada, 
grande parte dos juristas pátrios levanta óbices à qualificação pura e direta do 
regime jurídico da empreitada aos EPCs, reconhecendo a evolução de um modelo 
socialmente reconhecível, distanciado da empreitada. 

(...) 

Seguindo parte da doutrina, acredita-se que o EPC situa-se no plano dos contratos 
(atípicos mas) socialmente típicos. 

Com isso, busca-se caracterizar os contratos ora mencionados – legalmente atípicos, 

mas socialmente típicos -, como aqueles que, muito embora não se enquadrem na 

classificação dos contratos legalmente típicos, por não se adaptarem a um regime legal 

específico – sob a perspectiva do método tipológico ou mesmo do pensamento conceitual – 

apresentam-se com características que certamente os distinguem na prática negocial. 

Isso porque, a prática reiterada e com elevado grau de uniformidade que reveste 

determinadas contratações – entre as quais as de contratos de construção sob a modalidade 

EPC -, permite extrair elementos que inserem tais contratos na lógica de um “quase direito 

consuetudinário”273.  

Entretanto, não é apenas a prática reiterada de determinada contratação que a torna 

socialmente típica, devendo trazer consigo a correspondência a uma disciplina 

suficientemente completa da relação jurídica contratual, contendo regramento detalhado o 

suficiente que permita a terceiros vislumbrar o tipo social em apreço, assim como que confira 

às partes, ferramentas para a solução das principais questões emergentes do contrato274. 

De forma a buscar sistematizar, ou ao menos facilitar, a visualização de contratos 

socialmente típicos, Adriana Sarra de Deus275 traça pressupostos que deverão estar 

                                                 
273 Após proceder à análise dos pressupostos tidos como necessários à caracterização de um tipo social, conclui 
Adriana Sarra de Deus: “A análise de tais pressupostos leva à constatação de que se trata dos mesmos 
pressupostos necessários ao reconhecimento das normas de direito consuetudinário. Depreende-se, portanto, 
que o tipo contratual social é, em verdade, um conjunto de normas de direito consuetudinário que estabelecem 
o regime jurídico de um contrato”. DEUS, op. cit., p. 54-55. 
274 Ibid. p. 54. 
275 Afirma a autora, in verbis: “Como práticas sociais, não se pode aferir com precisão o momento em que 
surge um modelo regulativo típico. Há, todavia, três pressupostos que os tipos contratuais sociais devem 
preencher para existirem. O primeiro consiste na ocorrência de uma pluralidade de casos, pois não se pode 
conceber um modelo social na presença de apenas um ou poucos negócios. O segundo é o reconhecimento 
social dessa pluralidade de casos como sendo uma prática. Isso significa que os casos devem ser socialmente 
percebidos como pertencentes ao mesmo tipo e a relação de semelhança existente não deve ser considerada 
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presentes, entre os quais, (i) a pluralidade de casos, (ii) o reconhecimento social dessa 

pluralidade como sendo uma prática, (iii) a aferição de tal prática negocial como vinculante, 

ou seja, como norma de contratação e negociação a ser seguida pelos contratantes.  

Aspecto a ser enfatizado, em decorrência mesmo do fato de que se traduz na marca 

distintiva dos contratos socialmente típicos, refere-se a concluir-se que, pela ausência de 

regime legal específico ao qual se encontrem subordinados, tais contratos regem-se pela 

autonomia da vontade, ou seja, a vontade das partes delineada no contrato deverá ser o fio 

condutor da relação obrigacional firmada. 

É nítido, como não poderia deixar de ser, que os contratos socialmente típicos se 

encontram, igualmente, sujeitos às normas dos contratos em geral, assim como aos 

princípios gerais do direito, sujeitando-se à boa-fé objetiva, à função social do contrato e às 

normas de ordem pública, ainda que suas fronteiras sejam mais tênues quando comparadas 

às dos contratos legalmente típicos276. 

Conclui-se, portanto, que o impacto que um tipo social terá em um contrato não 

sujeito a regime legal específico será o de conferir-lhe significativo grau de certeza no 

caminho a percorrer, não somente na sua formação, mas, de igual forma, na sua 

interpretação, a buscar alicerce no tipo social submetido à apreciação judicial ou arbitral, em 

face de omissões no contrato. 

Por fim, quanto aos contratos legal e socialmente atípicos, não se vislumbra maiores 

dificuldades em conceituá-los, uma vez que a conclusão no sentido de figurar eventual 

contrato entre estes decorrerá da sua não subsunção aos anteriormente descritos, ou seja, por 

exclusão. 

 Afigura-se claro, portanto, que os contratos legalmente atípicos e socialmente 

atípicos não encontram, na lei ou na prática negocial, contornos suficientemente estanques 

que permitam enquadrá-los como contrato legalmente típico ou mesmo socialmente típico, 

decorrendo de tal fato a inescusável consequência de regerem-se, tão somente, pela 

autonomia privada, sujeitos aos limites acima expostos. 

                                                 
como mera coincidência. Por fim, é preciso que essa prática seja reconhecida como vinculante, ou seja, como 
uma norma de comportamento a ser seguida pelas partes”. Ibid., p. 54. 
276 Nesse sentido, vale menção ao artigo 425, do Código Civil: “Art. 425. É lícito às partes estipular contratos 
atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código”. BRASIL. Lei No 10.406/2002. Código Civil. 
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 Prosseguindo, as linhas abaixo deverão servir para qualificar o contrato CONS entre 

uma das classificações tratadas neste capítulo, visando delimitar o regime jurídico aplicável 

ao modelo contratual sob estudo, com consequências claras e que prescindem de maiores 

explicações nesse momento. 

 Em decorrência de figurarem ambos como contratos de construção complexos277, a 

estratégia a ser adotada utilizará como alicerce o contrato de EPC acima mencionado.  

Deverão ainda ser compreendidas as razões fáticas e jurídicas que inclinam a doutrina 

nacional a classificar o contrato de EPC como legalmente típico ou legalmente atípico (mas 

socialmente típico), a depender da corrente doutrinária perfilhada. 

 A iniciar pela qualificação do contrato de EPC como legalmente atípico, observa-se 

que esse posicionamento não é unânime na doutrina nacional, havendo autores de relevo que 

advogam a tese de figurar como contrato legalmente típico, mais especificamente sujeito ao 

regramento da empreitada. 

                                                 
277 Nesse ponto, importante a observação para fins de estudo do contrato CONS nos moldes propostos nesse 
capítulo, no sentido de distinguir, no presente estudo, as noções de contratos de construção e contratos de 
engineering. Ainda que não seja objeto desta tese, verificou-se a existência de sensível divergência doutrinária 
acerca dos elementos caracterizadores dos contratos de engineering, não parecendo adequado o 
estabelecimento de critérios distintivos tais quais a complexidade, risco e qualificação das partes contratantes, 
para qualificá-los, a título de exemplo. Aludidos critérios, certamente, encontram-se presentes no que ora se 
denomina contratos de construção de grandes obras, na linha da classificação buscada por Lie Uema do 
Carmo, ao que se julga coerente e correta a apresentação destes – contratos de construção de grandes obras – 
como verdadeiro gênero ao qual pertenceriam os contratos de engineering. Dessa forma, aloca-se o contrato 
CONS sob a veste dos contratos de construção de grandes obras, uma vez que, certamente, os elementos de 
complexidade a estes inerentes estarão presentes nos modelos contratuais FIDIC. Entretanto, a depender da 
classificação adotada, não poderá o Red Book vir a ser estudado como contrato de engineering, razão pela qual 
afasta-se aludida nomenclatura no presente estudo. 
Apenas para ilustrar a ausência de uniformidade, ou mesmo de coerência, na doutrina nacional acerca dos 
conceitos que tangenciam a elaboração deste capitulo, quais sejam, contratos de construção, contratos de 
construção de grandes obras e contratos de engineering, vale mencionar a dissertação de mestrado do 
professor da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Carlos Alberto Ferriani, 
na qual afirma acerca dos conceitos ora trazidos: “O contrato de construção não é o mesmo que empreitada. 
Esta é uma modalidade daquele segundo leciona Hely Lopes Meirelles. Para Maria Helena Diniz, a construção 
é gênero, que abrange a empreitada. Em nosso sentir, a empreitada não é exatamente uma espécie de 
construção, tampouco uma modalidade dela. O que se dá é que o contrato de construção pode ser feito mediante 
empreitada. Vale dizer: a execução das obrigações do construtor pode dar-se mediante empreitada.” Ao que 
continua o autor, agora acerca da distinção entre a empreitada e o engineering, inserindo mais variáveis nessa 
tarefa complexa: “O contrato de engineering é uma espécie de empreitada, em que empresas se propõe a 
empreender e gerenciar projetos e construções de grande vulto, envolvendo, de ordinário, subcontratações e a 
posterior administração de um bem. (...) Fabio Ulhoa Coelho explica que a obra, no engineering, é comumente 
assumida pelo empreiteiro (subempreitador) que se torna credor do dono da obra pelos valores pagos aos 
subempreiteiros acrescidos dos juros convencionados sem prejuízo da taxa de administração. Em suma, é uma 
empreitada de grande porte.”  FERRIANI, Carlos Alberto. Responsabilidade Civil na Empreitada. 2015. 
Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
sob a orientação da professora Maria Helena Diniz. p. 49-50 (grifos nossos). 
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 Apenas para exemplificar a árdua tarefa de alinhar-se, sem maiores reflexões, a uma 

das duas correntes, afirma-se pertencer à primeira – legalmente típico -, Luiz Olavo Baptista, 

segundo o qual,  

As regras aplicáveis às empreitadas aplicam-se a essa modalidade, apesar das 
diferenças nos respectivos objetos da prestação. O que define a empreitada e a 
distinguiu de outros contratos são certas qualidades havidas como essenciais pelo 
legislador. Essas incluem a relação jurídica e econômica entre o dono da obra e o 
empreiteiro, a existência de um objeto da obrigação, que é o de fazer, e para a 
prestação que é a obra; o caráter comutativo, sinalagmático, consensual, e de 
execução continuada completa o quadro conceitual. Tanto os contratos EPC como 
os contratos turn-key apresentam essas mesmas características essenciais. 278 

 Já quanto à tese de figurar o contrato EPC como legalmente atípico, pode-se 

mencionar, Orlando Gomes279, Clovis V. do Couto e Silva280, Lie Uema do Carmo281 e 

Leonardo Toledo da Silva282. 

 Para estabelecer premissas que servirão à conclusão pretendida neste capítulo, 

afirma-se concordar com a segunda corrente doutrinária acima delineada283, no sentido de 

figurar o contrato EPC na qualidade de contrato legalmente atípico (mas socialmente típico). 

 Essa conclusão fundamenta-se, primordialmente, na condicionante principal 

utilizada pelos autores acima visando afastar o EPC do regime legal da empreitada, a 

afirmarem que as prestações contratuais em ambos, não obstante próximas, são certamente 

distintas.  

 Ou seja, ainda que não apresentado no Código Civil de 2002, ou mesmo em 

legislações esparsas, o conceito do contrato empreitada – aqui visto sob a ótica estrita de 

contrato de construção -, a doutrina há muito supriu essa omissão. 

                                                 
278 BATISTA, Luiz Olavo. Contratos da Engenharia e Construção. In: BATISTA, Luiz Olavo Batista (coord.). 
Construção Civil e Direito. São Paulo: Lex Editora, 2011. p. 41. 
279 GOMES, Orlando. Contratos. 26ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 579.  
280 SILVA, Clovis V. do Couto. Contrato de Engineering. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 81, n. 685, p. 
29 a 40, 1992. p. 38. 
281 CARMO, Lie Uema do. Contratos de Construção de Grandes Obras. 2007. Tese (Doutorado em Direito) 
– Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sob a orientação da professora Paula Andrea Forgioni.  
p. 173. 
282 SILVA, Leonardo Toledo da. Contrato de Aliança: projetos colaborativos em infraestrutura e 
construção. São Paulo: Almedina, 2017. p. 188. 
283 Além dos autores que se afirmou fazerem parte da segunda corrente, Adriana Regina Sarra de Deus conclui, 
em dissertação de mestrado já citada nesta tese, figurar o EPC como um contrato legalmente atípico. DEUS, 
op. cit. p. 255. 
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 E o fez ao qualificar o contrato de empreitada nos seguintes termos: 

Contrato de construção por empreitada é o ajuste pelo qual o construtor-
empreiteiro, pessoa física ou jurídica habilitada a construir, se obriga a executar 
determinada obra, com autonomia na condução dos trabalhos, assumindo todos os 
encargos econômicos do empreendimento, e o proprietário ou comitente-
empreitador se compromete a pagar um preço fixo, ainda que reajustável, unitário 
ou global, e a receber a obra concluída, nas condições convencionadas.284 

Locação de obra ou empreitada é o contrato pelo qual um dos contraentes 
(empreiteiro) se obriga, sem subordinação ou dependência, a realizar, 
pessoalmente ou por meio de terceiro, certa obra para o outro (dono da obra ou 
comitente), com material próprio ou por este fornecido, mediante remuneração 
determinada ou proporcional ao trabalho executado.285 

Em antiga monografia, a empreitada foi descrita como sendo o contrato pelo qual 
uma das partes se encarrega de fazer certa obra, mediante retribuição determinada 
ou proporcional ao trabalho.286 

 Portanto, o ponto em comum entre os conceitos doutrinários acima transcritos, e que 

distingue a empreitada, é o seu objeto - uma obrigação de fazer e de resultado no caso287 -, 

consistente na entrega de obra mediante contraprestação a ser adimplida pelo contratante288. 

 Isso posto, a razão primordial pela qual se julga adequado o afastamento do EPC do 

regime legal da empreitada reside, justamente, nas prestações inerentes a esse contrato de 

Engineering, Procurement and Construction. 

 Explica-se. Trata-se o EPC, em breves linhas, de contrato de construção na 

modalidade design-build (DB), pelo qual o dono da obra contrata desde a concepção até a 

entrega do edifício, fábrica, usina, etc., em plenas condições de operação, concentrando, 

portanto, no contratante, as figuras de projetista e construtor. 

                                                 
284 MEIRELLES. op. cit., p. 241. 
285 DINIZ, op. cit., p. 296-297. 
286 BATISTA, Luiz Olavo. Contratos da Engenharia e Construção. In: BATISTA, Luiz Olavo Batista (coord.). 
Construção Civil e Direito. São Paulo: Lex Editora, 2011. p. 14. 
287 Sobre a obrigação de resultado inerente ao contrato de empreitada, Carlos Alberto Ferriani afirma: “É por 
isso que se costuma dizer que a obrigação do empreiteiro é uma típica obrigação de resultado. Não um resultado 
em sentido subjetivo, ou seja, a atividade, a indústria, a energia que se emprega para formar um determinado 
produto, mas o trabalho em sentido objetivo, o útil resultado da indústria utilizada. O que releva notar, insista-
se, é o resultado ou a utilidade concreta do trabalho. Não é importante, para a caracterização da empreitada, 
que a obrigação seja do tipo infungível ou fungível.” (grifos nossos) FERRIANI, Carlos Alberto. 
Responsabilidade Civil na Empreitada. 2015. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob a orientação da professora Maria Helena Diniz. p. 23. 
288 No caso, a contraprestação imediata é o pagamento do preço; entretanto, não pode ser afastada a 
possibilidade de empreitada não onerosa, ao que vale menção a outra obrigação do comitente, mesmo quando 
ausente a obrigação de pagamento do preço, consubstanciada no recebimento da obra. 
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 Esse método de contratação visa, em última instância, transferir ao contratado a 

quase totalidade dos riscos do empreendimento, sendo de vital importância no âmbito de 

atividades de project finance, nas quais o investidor aceita o pagamento de ágio, em troca 

da certeza quanto aos riscos que poderá vir a assumir, facilitando, por óbvio, a realização de 

estudo de viabilidade econômica, assim como a quantificação da obra e de seu retorno 

esperado após concluída289. 

 Nessa linha, visando a pretendida transferência de riscos ao contratado, os contratos 

DB têm como principal característica, em decorrência mesmo ou de forma alinhada à 

prestação de serviços de elaboração dos projetos pelo contratado, a previsão do conceito de 

single point responsibility – ou ponto único de responsabilidade -, pelo qual a relação 

jurídica dar-se-á exclusiva e unicamente entre o dono da obra e o ora denominado epecista, 

assumindo este a responsabilidade pelo projeto da obra e por sua entrega em plenas 

condições de utilização. 

 O conceito ora trazido afigura-se como verdadeiramente necessário, a depender da 

complexidade da obra a ser realizada, não somente pela importância de maior certeza quanto 

ao seu custo final para fins de alavancagem financeira, mas também pela maior eficiência 

decorrente da existência de apenas dois pólos contratuais290.  

 Sobre o aspecto ora tratado e sua função vital no cerne de contratações na modalidade 

design-build, Leonardo Toledo da Silva, em artigo acerca da possibilidade de pleitos de 

reequilíbrio econômico-contratual nos contratos EPC, afirma: 

Por conta dessa alocação de diversos riscos a um único agente agregador, 
menciona-se que o modelo EPC distingue-se em função do chamado single point 
responsibility (“ponto único de responsabilidade”). O single point responsibility é 
o aspecto que, mais que qualquer outro, diferencia essa modalidade de contratação 
em comparação a outras utilizadas para implantação de empreendimentos 
complexos. Em nosso entender, o single point responsibility pode ser 
compreendido sob duas perspectivas: a perspectiva de escopo e a perspectiva do 
suprimento (procurement).291 

                                                 
289 BUENO, Julio Cesar. Melhores Práticas em Empreendimentos de Infraestrutura: Sistemas Contratuais 
Complexos e Tendências num Ambiente de Negócios Globalizado. In: SILVA, Leonardo Toledo da (coord.). 
Direito e Infraestrutura. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 65.  
290 Nesse ponto, ainda que se tenha por rotineira a formação de consórcios de empresas em obras de grande 
complexidade e valor, mantem-se aqui a noção de single point responsibility, devendo figurar uma única parte 
perante o dono da obra como responsável pela elaboração dos projetos, construção e entrega da obra em plenas 
condições de operação. 
291 SILVA, Leonardo Toledo da. Os Contratos EPC e os pleitos de reequilíbrio econômico-contratual. In: 
SILVA, Leonardo Toledo da (coord.). Direito e Infraestrutura. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 24. 
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 Como exemplo de contratos nos moldes DB no ordenamento jurídico brasileiro, já 

visando distingui-los do formato legal da empreitada, vale menção à contratação integrada, 

prevista inicialmente no Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da 

Petrobrás292 (Decreto 2.745/98), pela qual se permite a concentração, em um mesmo 

contratado, da elaboração do projeto e da construção. 

Essa previsão, de forma distinta do previsto na Lei 8.666/93, passa a viabilizar a 

alocação no contratado das funções de projetista e construtor, o que se mostra eficiente no 

âmbito das contratações realizadas pela Petrobrás, em decorrência da complexidade, dos 

custos e dos riscos envolvidos nas obras licitadas. 

 Posteriormente, ainda que por razões semelhantes, verifica-se a edição da Lei 

12.462/2011, que criou o Regime Diferenciado de Contratação – RDC – para fins de 

realização de obras no contexto da Copa das Confederações 2013, Copa do Mundo 2014 e 

Jogos Olímpicos 2016293. 

 A Lei 12.462/2011, no âmbito do novo Regime Diferenciado de Contratação, prevê 

expressamente a possibilidade da contratação integrada294, conforme se verifica pela leitura 

de seus seguintes artigos: 

                                                 
292 “1.9 - Sempre que economicamente recomendável, a PETROBRÁS poderá utilizar-se da contratação 
integrada, compreendendo realização de projeto básico e/ou detalhamento, realização de obras e serviços, 
montagem, execução de testes, pré-operação e todas as demais operações necessárias e suficientes para a 
entrega final do objeto, com a solidez e segurança especificadas”. 
293 Não obstante o RDC tivesse sido criado com vistas a viabilizar a realização de obras de infraestrutura para 
os eventos esportivos mencionados, a lei 12.462/2011 veio a sofrer diversas alterações que culminaram na 
permanência do regime legal no ordenamento jurídico brasileiro. 
294 Válida a menção a artigo de autoria de André Suarez Tondato acerca da possibilidade de pleitos em contratos 
sob o regime da contratação integrada, no âmbito do RDC. Afirma o autor, ao buscar distinguir a empreitada 
integral da contratação integrada: “Embora a experiência, na esfera da Administração Pública, em utilizar o 
regime de contratação integrada para execução indireta de obras e serviços seja limitada às contratações 
realizadas pela Petrobras e concessões públicas, resguardadas as peculiaridades e as diferenças entre tais 
regimes, o setor privado se vale desta forma de contratação há algum tempo, por meio dos denominados 
contratos denominados Turnkey ou EPC (Engineering Procurement and Construction). (...) 
Nos contratos de Turnkey/EPC, a contratada é responsável pelo fornecimento integral do objeto, incluindo 
fornecimento de materiais e equipamentos, construção, montagem e colocação em operação, pelo preço global 
proposto. A contratação pode ser realizada com base em projeto básico fornecido pela contratante ou com a 
atribuição à contratada de elaboração do projeto básico. 
O primeiro caso, em que o projeto básico é fornecido pela contratante, se assemelha à empreitada integral, 
conforme art. 6º, inciso V, alínea ‘e’, c/c art. 7º, § 2º, inciso I, da Lei 8.666/1993. No segundo caso, em que o 
contratado terá a incumbência de elaborar e executar o projeto básico, verifica-se hipótese análoga à 
contratação integrada, nos termos do § 1º do art. 9º da Lei nº 12.462/2011 TONDATO, André Suarez. O Claim 
nos Contratos de RDC sob Regime de Contratação Integrada. In: BERNARDES, Edson Garcia (org.). 
Administração Contratual e Claim: coexistência pacífica dos aspectos jurídicos e de engenharia em 
obras. São Paulo: Pini, 2015. p. 147 (grifos nossos). 
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Art. 1o É instituído o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), 
aplicável exclusivamente às licitações e contratos necessários à realização: 

(...) 

Art. 9o Nas licitações de obras e serviços de engenharia, no âmbito do RDC, 
poderá ser utilizada a contratação integrada, desde que técnica e 
economicamente justificada e cujo objeto envolva, pelo menos, uma das seguintes 
condições: 

I - inovação tecnológica ou técnica;              

II - possibilidade de execução com diferentes metodologias; ou             

III - possibilidade de execução com tecnologias de domínio restrito no 
mercado.              

§ 1o A contratação integrada compreende a elaboração e o desenvolvimento dos 
projetos básico e executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a 
montagem, a realização de testes, 

a pré-operação e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega 
final do objeto. 

§ 2o No caso de contratação integrada: 

I - o instrumento convocatório deverá conter anteprojeto de engenharia que 
contemple os documentos técnicos destinados a possibilitar a caracterização da 
obra ou serviço, incluindo: 

a) a demonstração e a justificativa do programa de necessidades, a visão global 
dos investimentos e as definições quanto ao nível de serviço desejado; 

b) as condições de solidez, segurança, durabilidade e prazo de entrega, observado 
o disposto no caput e no § 1o do art. 6o desta Lei; 

c) a estética do projeto arquitetônico; e 

d) os parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na utilização, à 
facilidade na execução, aos impactos ambientais e à acessibilidade. (grifos nossos) 

Especificamente quanto ao Regime Diferenciado de Contratações instituído pela Lei 

12.462/2011, tem-se que este não possui como escopo, única e exclusivamente, a alusão a 

modelo de contrato de construção distinto da empreitada, materializado na contratação 

integrada, uma vez que se apresenta mesmo como novo marco regulatório para as 

contratações públicas, podendo-se utilizar, no âmbito do RDC, além da contratação 

integrada, das formas tradicionais de contratação já previstas na Lei 8.666/93, tais quais a 

empreitada por preço unitário, empreitada por preço global, contratação por tarefa e 

empreitada integral.  
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Acerca do Regime Diferenciado de Contratações e da contratação integrada, 

lecionam Jacintho Arruda Câmara e Vera Monteiro, em dois artigos publicados em coletânea 

a tratar do Direito da Infraestrutura: 

A maior parte das regras desse diploma tem como escopo o procedimento 
licitatório. Criou-se um modelo alternativo ao tradicional procedimento 
consolidado na Lei n. 8.666/93. Em matéria de contratos, preservou-se muito do 
regime da legislação geral então vigente. 

As inovações que afetam projetos de infraestrutura guardam relação direta ou 
indireta com as mudanças no procedimento licitatório. Embora pontuais, são 
relevantes e podem configurar o ponto central da escolha desse regime em 
detrimento do tradicional. Elas dizem respeito, preponderantemente, à chamada 
contratação integral. 295 (grifos nossos) 

Antes de ser prevista como tipo contratual do RDC, a contratação integrada já 
vinha sendo utilizada nos negócios da Petrobrás, cujo Regulamento Simplificado 
de Licitações a autoriza em seu item 1.9. 

O RDC, por sua vez, tratou da contratação integrada basicamente no art. 9º, cuja 
redação vigente segue as alterações promovidas pela Lei n. 12.980/2014. Ele foi 
regulamentado pelo Decreto n. 7.581/2011, alterado pelos Decretos n. 8.080/2013 
e 8.251/2014. 

Resumidamente, o que se extrai das normas legais e regulamentares do RDC 
acerca da contratação integrada é o seguinte: 

a) A contratação integrada, junto com a empreitada por preço global e a 
empreitada integral, está entre os regimes preferenciais de execução contratual 
(Lei do RDC, art. 8º, § 1º); 
b) Ela serve para execução de obras e serviços de engenharia, desde que 
técnica e economicamente justificada a escolha (Lei do RDC, art. 9º, caput; 
Decreto n. 7.581/2011, art. 73, caput); 
c) Seu objeto deve envolver, pelo menos, uma das seguintes condições: I – 
inovação tecnológica ou técnica; II – possibilidade de execução com diferentes 
metodologias; ou III – possibilidade de execução com tecnologias de domínio 
restrito no mercado (Lei do RDC, art. 9º, I a III); 
d) Seu objeto compreende a elaboração e o desenvolvimento dos projetos 
básico e executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a 
realização de testes, a pré-operação e todas as demais operações necessárias e 
suficientes para a entrega final do objeto (Lei do RDC, art. 9º, § 1º; Decreto n. 
7.581/2011, art. 73, § 1º); 
(...) 
s)   A aceitação do projeto básico pelo órgão licitante, forma do art. 66, § 2º, do 
Decreto n. 7.581/2011, não enseja a assunção de qualquer responsabilidade técnica 
sobre o projeto pelo órgão ou entidade contratante (Decreto n. 7.581/2011, art. 66, 
§ 3º); 
(...) 
v)   São do contratado os ônus decorrentes de eventuais deficiências no projeto 
básico (Lei do RDC, art. 9º, § 4º; Decreto n. 7.581/2011, art. 76). 

                                                 
295 CÂMARA, Jachinto Arruda. Contratações Públicas para Projetos de Infraestrutura. In: MARCATO, 
Fernando S.; PINTO JUNIOR, Mario Engler (coords.). Direito da Infraestrutura. São Paulo: Saraiva, 2017 
(Sério GVLaw), V. 1.p. 73.  
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(...)296 (grifos nossos) 

Tão importante quanto a menção à existência do modelo de contratação Design-Build 

no âmbito da administração pública, é a análise de Ação Direta de Inconstitucionalidade, 

mais especificamente duas ações, sob os números 4.645297 e 4.655298, distribuídas perante o 

Supremo Tribunal Federal (STF), visando impugnar a constitucionalidade da Lei 

12.462/2011, entre outros motivos, pela afronta ao regime de licitação previsto na Lei 

8.666/93. 

Não obstante essas ações não tenham sido objeto de julgamento até a presente data, 

é fundamental a análise do debate havido, a tratar da não incidência do regime legal da Lei 

8.666/93 às hipóteses de contratação integrada da Lei 12.462/2011, pelo simples fato de 

estar-se a falar de modelos legais distintos, e sem vinculação entre si. 

Nesse sentido, a Advocacia Geral da União apresentou manifestação na ADIN 4.655, 

na qual inicia por apartar os regimes legais, in verbis: 

É dizer, a Constituição Federal autorizou ao legislador estabelecer as normas 
gerais sobre licitações, sendo admissível o estabelecimento de diferentes tipos de 
procedimentos para tanto. O Regime Diferenciado de Contratações, tratado pela 
Lei nº 12.462/2011, e o regime geral da  

Lei nº 8.666/1993, portanto, são modelos de contratação pública plenamente 
válidos, sendo facultado à Administração, motivadamente e dentro das balizas 
legais, optar por um deles. 

Em continuação, no que interessa propriamente à discussão ora travada, afirma: 

Nesse ponto, faz-se importante repetir os inúmeros avanços da Lei nº 12.462/2011, 
mencionado nas Informações Presidenciais nº 406, de 26 de setembro de 2011 (fls. 
09): 

(...) 

A criação do regime de contratação integrada, que permite inovação 
tecnológica e readequa a distribuição dos riscos envolvidos, no qual o 
contratado assume a execução de todas as etapas da obra, bem como todos os 
riscos associados. A obra deve ser entregue à Administração no prazo e pelo preço 
contratados, em condições de operação imediata, vedado qualquer aditivo por 
falha na elaboração dos projetos e nas etapas de execução; (grifos nossos) 

                                                 
296 MONTEIRO, Vera. A Contratação Integrada na Visão do TCU. In: MARCATO, Fernando S.; PINTO 
JUNIOR, Mario Engler (coords.). Direito da Infraestrutura. Vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2017 (Série GVLaw), 
p. 98-146. 
297 BRASIL. Superior Tribunal Federal. ADI 4645. Disponível em: 
<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4131802>. Acesso em: 09 dez. 2018.  
298 BRASIL. Superior Tribunal Federal. ADI 4655. Disponível em: 
<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4138546>. Acesso em: 09 dez. 2018. 
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No bojo ainda da ADIN 4.655, e visando concluir pela natureza Design-Build da 

contratação integrada, para fins de segregá-la do contrato legalmente típico da empreitada, 

faz-se menção abaixo à Nota Técnica 25620/2018 do Ministério do Planejamento, anexada 

aos autos, na qual se afirma: 

Na contratação integrada, o contratado assume todas as etapas da obra, desde a 
execução do projeto até a entrega final da obra, bem como todos os riscos dela 
decorrentes. Portanto, não há como comparar essa modalidade com a da 
empreitada integral. Nesse tipo de contratação, a obra deve ser entregue à 
Administração, no prazo e preço avençado, em totais condições de operação 
imediata, vedado qualquer aditivo por falhas nas etapas de execução, conforme 
disposto no § 4º do art. 9º da Lei 12.462 de 2011 (...). 

Nesse Regime de execução, o próprio vencedor da licitação elabora os projetos 
básicos e executivo, a partir de um anteprojeto de engenharia fornecido pela 
Administração Pública. Denota-se que não há ausência de projeto básico. A 
contratação integrada tem ínsita a elaboração pela administração de um 
anteprojeto. Com isso há ganhos de eficiência e financeiros, pois ao concentrar as 
duas atividades na mesma empresa, os riscos de eventuais falhas no projeto ficam 
por conta da empresa contratada, a qual não poderá alegar erros no projeto para 
aumento de valores. (grifos nossos) 

  Por fim, digna de menção a manifestação do Advogado Geral da União Substituto, 

Fernando Luiz Albuquerque Farias, nos autos da ADIN 4.645, na qual esclarece, de forma 

concisa e precisa, o que se buscou delinear nas linhas acima, no sentido da distinção entre 

os contratos no formato design-build e design-bid-build, encontrando-se a contratação 

integrada, e, pela mesma razão certamente, o contrato EPC entre os primeiros: 

A inovação desse dispositivo refere-se à possibilidade de a contratação prescindir 
da elaboração do projeto básico. Trata-se de inovação inspirada no direito norte 
americano, que reconhece dois tipos de contratações para obras e serviços 
públicos. Em tal regime convivem, lado a lado, o design-bid-build, semelhante 
às nossas contratações para obras públicas, prevista na Lei nº 8.666/93, e o 
design-build, que se assemelha ao novo diploma legal e é regulamentado, 
naquele país, pelo FAR (Federal Acquisition Regulation Act). (grifos nossos) 

Essa distinção, embora não se possa afirmar como sedimentada, parece inclinar-se 

no sentido das manifestações acima trazidas, aduzidas na ADIN 4.645 e 4.655, ainda a serem 

julgadas. 

A corroborar tal afirmação, importante mencionar trecho de recente acórdão do 

Plenário do Tribunal de Contas da União, sob a relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, a 
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auditar obras de extensão da Linha 9 da Companhia Metropolitana de Trens Urbanos, na 

cidade de São Paulo299: 

(...). Entretanto, verifica-se, no caso concreto, indícios de escolha equivocada do 
regime de execução contratual. Com efeito, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 
alínea “d” e art. 6º, inciso IX, art. 7º, § 2º, inciso II, todos da Lei 8.666/1993, numa 
empreitada integral é necessário definir, de forma clara e suficiente, todos os 
detalhes da solução de engenharia a ser executada, de modo que o objeto esteja 
adequadamente caracterizado num projeto básico completo. 

Objetos que envolvam tecnologias proprietárias e alto grau de inovação se 
enquadram, de forma mais adequada, os quais, por vezes, permitem a execução do 
mesmo empreendimento com diferentes tecnologias, no regime de Contratação 
Integrada do Regime Diferenciado de Contratações (RDC), conforme art. 9º da 
Lei 12.462/2011 (...) (grifos nossos) 

Portanto, conclui-se pela efetiva coexistência de dois regimes licitatórios distintos, 

podendo se afirmar que, pelo previsto na Lei 12.462/2011, viabiliza-se uma forma de 

contratação pela Administração Pública nos moldes dos contratos design-build – 

encontrando-se o EPC entre estes -, caracterizada pela contratação integrada 300. 

                                                 
299 BRASIL. Acórdão 954/2018 (Plenário). Processo 007.067/2017-8. Data da sessão: 02/05/2018. Relatório 
de Auditoria (RA). Relator Ministro Aroldo Cedraz. 
300 A delimitar a distinção entre a empreitada – vista como um contrato design-bid-build – e a contratação 
integrada – ora afirmada como um contrato design-build -, imprescindível a leitura do art. 8º da Lei 12.462/11, 
mais especificamente de seu parágrafo 5º, in verbis:  
“Art. 8o Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos os seguintes regimes: 
I - empreitada por preço unitário; 
II - empreitada por preço global; 
III - contratação por tarefa; 
IV - empreitada integral; ou 
V - contratação integrada. 

§ 1o Nas licitações e contratações de obras e serviços de engenharia serão adotados, preferencialmente, os 
regimes discriminados nos incisos II, IV e V do caput deste artigo. 

§ 2o No caso de inviabilidade da aplicação do disposto no § 1o deste artigo, poderá ser adotado outro regime 
previsto no caput deste artigo, hipótese em que serão inseridos nos autos do procedimento os motivos que 
justificaram a exceção. 

§ 3o O custo global de obras e serviços de engenharia deverá ser obtido a partir de custos unitários de 
insumos ou serviços menores ou iguais à mediana de seus correspondentes ao Sistema Nacional de Pesquisa 
de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), no caso de construção civil em geral, ou na tabela do Sistema 
de Custos de Obras Rodoviárias (Sicro), no caso de obras e serviços rodoviários. 

§ 4o No caso de inviabilidade da definição dos custos consoante o disposto no § 3o deste artigo, a estimativa 
de custo global poderá ser apurada por meio da utilização de dados contidos em tabela de referência 
formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração pública federal, em publicações técnicas 
especializadas, em sistema específico instituído para o setor ou em pesquisa de mercado. 

§ 5o Nas licitações para a contratação de obras e serviços, com exceção daquelas onde for adotado o regime 
previsto no inciso V do caput deste artigo, deverá haver projeto básico aprovado pela autoridade competente, 
disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório”. (grifos nossos). 
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 Em sequência, o que se busca enfim pontuar é que a corrente doutrinária que 

classifica o contrato de EPC entre os legalmente atípicos o faz tendo em conta a distinção 

quanto às prestações concernentes a tal contrato, quando comparado com a empreitada. 

 Ou seja, como se buscou demonstrar pela menção ao conceito doutrinário da 

empreitada, seu objeto é uma obrigação de fazer, consistente na entrega de obra, objeto este 

certamente bem delimitado contratualmente. 

 Não se verifica, pelo exposto, eventual obrigação do empreiteiro que extrapole 

aludida prestação301 e, a par de poder o empreiteiro subcontratar partes da obra, afigura-se 

normal a relação múltipla do dono da obra com diversos prestadores de serviços, afastando-

se, portanto, da noção basilar de single point responsibility do EPC302.   

 Interessante a esse respeito notar a efetiva possibilidade de, sob os contratos EPC, 

Silver Book, ou mesmo de aliança, afigurar-se viável, e mesmo usual, a existência de 

contratos de empreitada – ou do Red Book, caso utilizado o modelo contratual FIDIC. 

 O exemplo trazido imediatamente acima ilustra a ausência do single point 

responsibility nos contratos de empreitada, apresentando-se estes com a feição exclusiva de 

obrigação de fazer consistente na entrega de uma obra, sem os contornos fáticos inerentes 

ao Engineering, Procurement and Construction. 

 Prosseguindo, em momento pretérito à efetiva qualificação do contrato CONS, deve 

ser mencionada a corrente doutrinária que defende a subsunção do contrato EPC aos 

legalmente típicos. 

 Para tanto, abordar-se-á inicialmente a qualificação levada a efeito por Luiz Olavo 

Baptista, por seu reconhecido conhecimento no âmbito dos contratos internacionais de 

construção, não somente sob a ótica de acadêmico, mas também sob a veste de advogado e 

árbitro em litígios dessa natureza. 

                                                 
301 Claro está que, a par de eventuais obrigações ou responsabilidades decorrentes da aplicação do regime legal 
da empreitada, poderá o contrato incluir ou afastar determinadas prestações; entretanto, o conceito basilar de 
empreitada no direito brasileiro corresponde à obrigação de entrega de obra pelo empreiteiro ao dono da obra, 
o qual deverá pagar o preço e recebê-la, caso não tenha motivo para não o fazer. 
302 Deve-se fazer importante observação no sentido de que, mesmo na empreitada integral, a noção de single 
point responsibility apresenta-se mitigada quando comparada àquela presente em um contrato design-build. 
Isso porque, neste – DB -, não poderá o construtor alegar problemas no projeto, o que poderá se dar na 
empreitada integral – DBB -, na qual não responderá o empreiteiro por problemas decorrentes do projeto básico 
fornecido pela contratante. 
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 Em artigo acerca dos contratos de engenharia e construção, abre o autor tópico 

específico visando abordar, e por fim qualificar, contratos de construção inominados 

originados de modelos jurídicos da prática internacional: 

No curso das experiências vividas como advogado e árbitro, enriquecidas pela 
leitura, encontrei alguns contratos de construção, que são conhecidos por suas 
siglas e denominações, os mais comuns são o EPC, o EPCM, o FEED, o turn-key 
e o produits. en main. Diferem na distribuição das obrigações e riscos, como 
veremos. Paralelamente, há variantes desses contratos, propostos por organizações 
profissionais, das quais as mais conhecidas são a FIDIC e a AIE (...)303 

 O autor afirma o que parece ser o ponto basilar para vir a tratar, nas linhas que 

seguem em seu artigo, o EPC como modalidade de empreitada, e o faz ao distinguir o 

resultado buscado pelo contrato: “Na essência, todos estes contratos visam um resultado – a 

obra. A diferença entre eles reside na ênfase dada ao modo como será o preço, fixo, 

determinável etc. ou ao escopo das obrigações atribuídas ao construtor”.304 

 Mais adiante, ao tratar especificamente do contrato EPC, assim o conceitua o autor, 

minando qualquer hipótese de solução diversa da sua tipificação legal no direito brasileiro: 

Nos contratos EPC, uma empresa é contratada para assumir responsabilidade total 
por todas as fases de uma obra: a concepção e projeto (inclusive os preliminares e 
os de execução), construção (todas as obras, inclusive as de montagem e instalação 
de componentes e equipamentos que a integrem) e aquisição dos materiais 
necessários para a obra. Corresponde ao modelo jurídico da empreitada de lavor e 
materiais do direito brasileiro.305 (grifos nossos) 

 Possivelmente em decorrência do escopo e limitação inerente à produção de um 

artigo, quando comparados a elaboração de tese ou mesmo de livro monográfico, Luiz Olavo 

Baptista não ingressa em discussões tais quais a consequência jurídica da necessidade de 

elaboração dos projetos pelo epecista, assim como não o distingue em razão da noção acima 

exposta do single point responsibility. 

 Entretanto, o autor é enfático, mais especificamente no desenvolvimento do capítulo 

3 (“Uma tradução: os contratos da prática internacional e o direito brasileiro”), ao concluir 

pela aplicação do regime da empreitada aos contratos de EPC: 

Os contratos EPC possuem características que nos permitem qualifica-los como 
sendo contratos de empreitada. Com efeito, o objeto do contrato é fazer uma obra 
por conta de alguém, portanto, similar ao da empreitada; o objeto das obrigações 

                                                 
303 BATISTA, Luiz Olavo. Contratos da Engenharia e Construção. In: BATISTA, Luiz Olavo (coord.). 
Construção Civil e Direito. São Paulo: Lex Editora, 2011.  p. 26. 
304 Ibid., p. 26. 
305 Ibid., p. 27-28. 
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do Construtor EPC é o mesmo da obrigação do empreiteiro, ou seja, uma 
obrigação de fazer, a obrigação do dono da obra, de pagar, também coincide. 
Finalmente, o objeto da prestação do empreiteiro é a obra e a do dono da obra é o 
preço contratado. Olhando sob o prisma econômico, o contrato visa adquirir uma 
obra que será feita por alguém, mediante retribuição. 

Assim podemos concluir que o contrato EPC é apenas a designação em inglês do 
que para nós é uma empreitada.306 

 Por fim, não obstante sua posição exposta com clareza quanto ao regime legal 

aplicável ao contrato de EPC, é imperiosa a menção a trecho do artigo ora analisado, que 

precede sua conclusão no capítulo 3 acima mencionado, no qual afirma a necessidade de 

adaptação de aludido contrato às mais diversas hipóteses negociais que deverá regular, ao 

que conclui que, “será no exame cuidadoso do contrato e do contexto que envolveu a sua 

celebração e execução que o intérprete poderá qualifica-lo como empreitada, ou considera-

lo modalidade diferente.”.307 

 Isso posto, toma-se a liberdade de concluir que, não obstante seja enfático quanto à 

abrangência do tipo legal da empreitada no sistema legal brasileiro, vindo a abarcar o 

contrato de EPC, Luiz Olavo Baptista parece viabilizar seu enquadramento fora dos limites 

propostos, o que se acredita decorrerá das especificidades da contratação firmada. 

 Uma vez exposta a posição doutrinária acima, passa-se à qualificação do contrato de 

EPC realizada por Fabio Coutinho de Alcântara Gil, em tese de doutoramento defendida 

perante a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, acerca da onerosidade 

excessiva em contratos de engineering.  

 Na tese acima, muito embora tenha sido realizada extensa pesquisa doutrinária, 

mormente no direito italiano, acerca do objeto dos contratos de engineering, entendidos estes 

como contratos complexos de construção de grandes obras308, padeceu seu autor de 

ambiguidade ao buscar qualificar mencionados contratos para fins de, posteriormente, 

concluir pelo regime legal que lhes é aplicável. 

                                                 
306 BATISTA, op. cit., p. 39-40. 
307 Ibid., p 28. 
308 Acerca do tema da complexidade nos contratos de construção de grandes obras, imprescindível a leitura de 
tese de doutorado de Lie Uema do Carmo, defendida na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 
no ano de 2007, sob a orientação da Professora Paula Andrea Forgioni (mais especificamente, Parte II, Capítulo 
III). 
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 A presente observação acerca da aparente incoerência verificada na conclusão da 

tese de Fabio Coutinho de Alcântara Gil, quando tomada a premissa adotada pelo autor, é 

compartilhada por Lie Uema do Carmo, ao que afirma: 

Fabio Coutinho Gil cria um aparente oxímoro ao afirmar que o contrato de 
engineering é um contrato (atípico mas) socialmente típico e, concomitantemente, 
submetê-lo ao tipo legal da empreitada, dizendo que o “tipo de empreitada abrange 
o de engineering”. Como poderia um contrato ser atípico e ao mesmo tempo 
típico? 309  

 Nesse sentido, ao que interessa ao desenvolvimento do presente capítulo, não 

obstante afirme serem os contratos de engineering – entre os quais encontra-se o EPC -, 

legalmente atípicos (mas socialmente típicos), com o que a principio se concordaria, conclui 

por lhes ser aplicável o regime jurídico da empreitada310. 

 E, no que se vislumbra configurar um dos importantes pressupostos a serem 

explorados para a conclusão de figurar o contrato CONS como contrato sujeito ao regime 

legal da empreitada, caminha a tese ora analisada a fim de concluir que, não obstante julgue 

pertencerem os contratos de EPC – contratos de engineering – entre os socialmente típicos, 

estariam sujeitos ao regime legal da empreitada311.   

 Para alcançar a conclusão acima, considera o objeto da empreitada, no direito 

brasileiro, como elástico, especificamente em razão da inexistência de conceito fechado 

trazido pelo Código Civil, o que se dá sob o regime do Código Civil italiano, ao tratar do 

appalto, em seu Livro IV, Título III, Capítulo VII: 

Art. 1.655 (Nozione) - L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con 
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento 
di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro312. 

 E, o faz em sua tese de doutoramento, justamente traçando a linha divisória do 

contrato de empreitada, qual seja, a obrigação de fazer cujo objeto é uma obra -, entendida 

                                                 
309 CARMO, Lie Uema do. Contratos de Construção de Grandes Obras. 2007. Tese (Doutorado em Direito) 
– Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sob a orientação da professora Paula Andrea Forgioni.  
p. 46. 
310 GIL, Fabio Coutinho de Alcântara. A Onerosidade Excessiva em Contratos de Engineering. 2007. Tese 
(Doutorado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. p. 46. 
311 Ibid., p. 51. 
312 “Art. 1.655 – A empreitada é o contrato pelo qual uma parte assume, mediante a organização dos meios 
necessários e a gestão a próprio risco, a realização de uma obra ou de um serviço contra o respectivo pagamento 
em dinheiro”. (tradução nossa) 
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esta, nas palavras do autor, em alusão à lição de Pontes de Miranda como conceito elástico 

e abrangente, ao que conclui: 

Doutrinariamente, portanto, o tipo de empreitada, tem como ponto central a obra, 
como um resultado referido à criação, modificação, aumento, diminuição, ou 
destruição de algum bem, ou parte do bem, que se alcança pela prestação de 
serviços, pela incidência do trabalho humano sobre esse bem. Em outras palavras, 
os contratos de engineering estão em função da execução de obras que, embora 
sejam de grande porte e complexas, não deixam de servir à criação, modificação, 
aumento, diminuição, ou destruição de algum bem, com (sic) dito por Pontes de 
Miranda acima. Portanto, o tipo contratual da empreitada abrange o de 
engineering.313 

 Portanto, na tese citada, a conclusão a que se chegou é, de forma similar à posição 

acima exposta de Luiz Olavo Batista, no sentido de encontrarem-se os contratos EPC sujeitos 

ao regime legal da empreitada, em decorrência mesmo do fato de o objeto desta ser idêntico 

ao objeto precípuo dos contratos de engineering, qual seja, a obra314. 

 Uma vez expostas as duas correntes doutrinárias que qualificam os contratos de EPC 

como legalmente típicos ou atípicos, passa-se à efetiva análise deste aspecto quando visto 

sob a forma do contrato CONS.  

 E, isso será empreendido, conforme afirmado, utilizando-se como estratégia a 

comparação com os contratos de Engineering, Procurement and Construction, mais 

especificamente balizando-se nas premissas e nas conclusões adotadas pelos autores acima 

citados. 

 Nesse sentido, o que se verifica é o fato de que os argumentos utilizados por ambas 

as correntes doutrinárias visando qualificar os contratos de EPC acabam por fornecer valioso 

material para que se possa concluir pela tipicidade legal do Red Book. 

 Isso porque, a iniciar pela corrente defendida por Lie Uema do Carmo, entre outros, 

afirma-se nessa que a razão pela qual um contrato complexo de construção de grandes obras 

como o EPC não se subsume ao tipo legal da empreitada reside na distinção entre as 

prestações de ambos – empreitada e Engineering, Procurement and Construction. 

                                                 
313 Ibid., p. 51. 
314 Não obstante já se mencionado tal aspecto, não será objeto deste capítulo, ou mesmo desta tese, a discussão 
detalhada acerca das posições supostamente distintas de Luiz Olavo Baptista e Fabio Coutinho de Alcântara 
Gil quanto à tipicidade dos contratos de EPC, uma vez que interessa ao desenvolvimento do presente capítulo 
a conclusão a que chegam ambos os autores, no sentido de sujeitarem-se aludidos contratos ao regime legal da 
empreitada. 
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 Ou seja, na linha do que se afirmou no desenvolvimento deste capítulo, haveria, para 

essa corrente doutrinária, uma multiplicidade de prestações no âmbito dos contratos de EPC, 

o que se buscou demonstrar mediante a menção à distinção entre contratos celebrados na 

modalidade design-build e design-bid-build. 

 Os contratos de EPC, afirmou-se, estariam compreendidos entre os primeiros – 

design-build -, sendo característica fundamental destes uma maior assunção de riscos e 

responsabilidades pelo construtor-epecista, quando comparado aos contratos design-bid-

build. 

 Para tanto, como ponto distintivo dos contratos de EPC, concentram-se na figura do 

epecista as obrigações de projetar a obra e construí-la, assim como sua posterior entrega ao 

dono da obra em plenas condições de operação, atendidas premissas de desempenho e/ou 

qualidade fornecidas pelo contratante. 

 Nessa esteira, verifica-se a presença inafastável do single responsibility point, 

inerente aos contratos de EPC, o que se traduz novamente em maior quantidade de riscos e 

responsabilidades a serem assumidos, acarretando ainda a existência de apenas dois pólos 

contratuais, de forma certamente distinta dos contratos de construção de grandes obras 

firmados na modalidade design-bid-build, tal qual a empreitada.  

 Buscou-se, ainda, utilizar os conceitos trazidos pela legislação que rege as 

contratações de obras pela Administração Pública, uma vez que esta figura, na mais das 

vezes, na condição de contratante de obras complexas de engenharia e infraestrutura, o que 

se fez mediante o recurso à Lei 8.666/93 e Lei 12.462/2011. 

 Na primeira – Lei 8.666/93 -, afirmou-se, com apoio em recente e rico debate travado 

no âmbito de duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade que tramitam perante o Supremo 

Tribunal Federal, constar a previsão da contratação na modalidade design-bid-build, pela 

qual a contratante fornece ao contratado os projetos para fins da construção, cabendo a este 

obrigação de fazer resultante na entrega de uma obra. 

 Tal modelo consiste na tradicional empreitada, que terá como objeto a prestação de 

obrigação de fazer – de resultado, no caso -, consistente na entrega de obra, conforme projeto 

apresentado pelo contratante; seu regime legal e definições aplicáveis encontram-se no 
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Código Civil e em legislação esparsa, tal qual a Lei 8.666/93, quando referente à contratação 

pela Administração Pública.       

 Já na segunda – Lei 12.462/2011 -, afirmou-se constar a previsão da contratação 

integrada, no âmbito do Regime Diferenciado de Contratação, inicialmente previsto para as 

obras da Copa das Confederações 2013, Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos 2016. 

 Consistiria a contratação integrada no modelo de contratação design-build, 

aplicável, de forma similar ao EPC, a obras de construção complexas e cujos riscos o 

contratante não deseja ou não pode assumir. 

 Isso posto, não há dúvida quanto a figurar o Red Book entre os contratos que seguem 

o modelo design-bid-build, sendo exatamente esta a sua essência, em atenção ao quanto já 

exposto no capítulo 4 acima, conforme esclarecem Jeremy Glover e Simon Hughes315 em 

trabalho de referência acerca do contrato CONS: “The contract is intended for use where it 

is the Employer who provides the design and where it is the Contractor who constructs 

according to that design”.316 

 Para evitar o risco de reiterar aspecto do contrato CONS já abordado nesta tese, faz-

se menção a apenas mais um comentário acerca do Red Book, por ser exato ao limitar seu 

escopo de abrangência às situações nas quais se verifica a existência de projetos elaborados 

pelo contratante: 

O Red Book destina-se essencialmente a construções cujo projeto (design) é levado 
a cabo pelo dono da obra ou por seu engenheiro. Foi originalmente idealizado para 
obras de engenharia civil conduzidas no próprio canteiro de obras (site), como 
estradas, instalações de água e esgoto, pontes, aterros, estações de energia, túneis. 

(...) 

Bastante diverso do modelo original, o formato atual do Red Book dá menos ênfase 
aos tipos de trabalho – a menção original à ‘construção civil’ na denominação do 
modelo foi, por exemplo, retirada – e foi dada mais importância à forma de 
contratação. Desse modo, passou a ser adaptável a quaisquer obras e 
empreendimentos projetados pelo dono da obra ou por seu engenheiro.317  

                                                 
315 GLOVER, Jeremy; HUGHES, Simon. Understanding the Fidic Red Book: a clause-by-clause 
commentary. 2a ed. Londres: Thomson Reuters. 2011. p. 72.  
316 “O contrato é destinado ao uso onde é o Contratante que fornece o projeto e onde é o Empreiteiro que o 
constrói, de acordo com esse projeto” (tradução nossa).  
317 KULESZA, Gustavo Santos; AUN, Daniel. Contratos FIDIC. In: BATISTA, Luiz Olavo (coord.). 
Construção Civil e Direito. São Paulo: Lex Editora, 2011. p. 180. 
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 Dessa forma, tomando-se por premissas (i) figurar o Red Book como contrato nos 

moldes design-bid-build, no qual a prestação do construtor limitar-se-á a entrega de obra 

certa, a ser realizada nos exatos moldes do projeto elaborado pelo contratante; assim como 

(ii) a clara ausência da figura do single responsibility point, em decorrência de se verificar 

distintas prestações distribuídas pelo dono da obra entre diversos contratados, cada qual 

regido por uma relação contratual única; e, por fim, (iii) a total ausência de dúvidas quanto 

à obrigação do construtor e mesmo objeto do contrato CONS, consistente na realização de 

uma obra, conclui-se que o Red Book está sujeito ao regime legal da empreitada.   

 Demonstrada a inafastável sujeição do CONS ao regime legal da empreitada, o que 

se fez inicialmente tomando por empréstimo a corrente doutrinária que suporta a atipicidade 

do contrato de EPC, passa-se a realizar essa análise em atenção aos argumentos trazidos pela 

posição acadêmica que julga aplicar-se o tipo legal da empreitada aos contratos de EPC. 

 Afigura-se coerente sua menção em momento posterior, uma vez que os argumentos 

mais sólidos visando advogar a tese de tipicidade do Red Book residem justamente no 

exposto nas linhas acima; ou seja, tomar por empréstimo as características que tornam o EPC 

um contrato legalmente atípico, e, ao afastá-las da realidade do contrato CONS, concluir-se 

pela sua efetiva qualificação como legalmente típico, sujeito ao regime legal da empreitada. 

 Já quanto aos argumentos trazidos por Luiz Olavo Baptista e por Fabio Coutinho de 

Alcântara Gil a fim de suportar a tipicidade legal do contrato de EPC, por muito maior razão, 

seriam aplicáveis ao Red Book. 

 Ou seja, ao considerar a sujeição dos contratos de engineering ao regime legal da 

empreitada, uma vez que o objeto deste seria amplo e elástico o suficiente para abarcar 

aquele de contratos complexos de construção, tais quais o de EPC, cujas prestações por certo 

se diferenciam em muito do contrato CONS, não resta dúvida acerca do fato de que, adotadas 

as premissas desses autores, o Red Book ingressa no sistema jurídico brasileiro como 

contrato legalmente típico, sujeito ao regime legal da empreitada. 

 Por fim, não obstante já se tenha concluído pela sujeição do contrato CONS ao 

regime legal da empreitada, a fim de fornecer maior quantidade de elementos de qualidade 

a permitir a correta qualificação do Red Book nos moldes ora traçados, imprescindível 

abordar, ainda que de forma breve, o quanto elaborado por Lie Uema do Carmo, em sua tese 

de doutoramento, no que se refere à classificação dos contratos de construção. 
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 Tendo como objeto de seu estudo os contratos de construção de grandes obras, passa 

mencionada tese, necessariamente, pela classificação dos contratos de construção lato sensu. 

 Esclarece, em seu capítulo inicial, a miríade de conceitos a que se encontram sujeitos 

os contratos de engineering, utilizando-se, para tanto, de inegáveis argumentos de 

autoridade, com menção a Rosella Cavallo Borgia, Guido Alpa, Orlando Gomes e Clovis do 

Couto e Silva318. 

 E o faz para estabelecer a premissa de se utilizar, no desenvolvimento de seu estudo, 

o conceito de contratos de construção, não se limitando à figura dos contratos de 

engineering, julgando o primeiro – contratos de construção – mais abrangente e apto a 

englobar o objeto de sua tese quando comparado ao segundo – contratos de engineering319. 

 Visando, ainda, a concluir pelo conceito mais elástico de contratos de construção, 

utiliza doutrina norte-americana e inglesa, nas quais o conceito de construction contracts é 

certamente apto a abranger o que no Brasil se tem por contratos típicos e atípicos de 

construção civil, com o que ora se concorda. 

 Apenas a título de exemplo, vale aqui menção ao conceito de construction contracts 

apresentado por John Uff320, professor emérito de Engineering Law do King’s College of 

London: 

The essence of a construction contract is that a contractor agrees to supply work 
and materials for the erection of defined building or other works for the benefit of 
the employer. The detailed design of the work to be carried out is often supplied 
by or on behalf of the employer, but may also be supplied in whole or in part by 
the contractor. In legal terms there is no difference between a building and an 
engineering contract, and the term Construction Contract is adopted to cover 
both.321 

                                                 
318 CARMO, Lie Uema do. Contratos de Construção de Grandes Obras. 2007. Tese (Doutorado em Direito) 
– Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sob a orientação da professora Paula Andrea Forgioni. 
p. 30-32. 
319 CARMO, op. cit., p. 35. 
320 UFF, John. Construction Law. 12a ed. Londres: Thomson Reuters, 2017. p. 273. 
321 “A essência de um contrato de construção é o fato de que um empreiteiro concorda em fornecer trabalho e 
materiais para a construção de edifício determinado ou de outras obras em benefício do dono da obra. O projeto 
detalhado do trabalho a ser executado é frequentemente fornecido por ou em nome do dono da obra, mas 
também pode ser fornecido, no todo ou em parte, pelo empreiteiro. Em termos legais, não há diferença entre 
um contrato de construção ou de engenharia e o termo “Contrato de Construção” é adotado para ambos”. 
(tradução nossa).  
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 A citação acima, muito embora não tenha sido utilizada por Lie Uema, é importante 

com vistas a ratificar a posição exposta pela autora da tese, acerca da elasticidade do termo 

construction contracts no direito anglo-saxão. 

 Por fim, e em momento anterior à efetiva classificação dos contratos de construção 

a ser realizada, a tese a que ora se faz referência acaba por concluir pela utilização do termo 

contrato de construção, como tradução literal de construction contracts, em oposição a 

contratos de engineering, in verbis, “Em vista da proximidade conceitual com contratos de 

engineering, mas da maior amplitude conteudística de construction contracts, na presente 

tese prefere-se utilizar a tradução, em vernáculo, ‘contratos de construção’322 

 Quanto à sua definição, sem menção ainda aos seus elementos distintivos, prossegue 

Lie Uema, ao definir os contratos de construção, em sentido amplo,  

(...) como aquele celebrado pelo proprietário ou dono da obra, como contratante, 
com uma pessoa física ou jurídica especializada em engenharia ou arquitetura, 
como contratada, que, em contrapartida ao preço, obriga-se a elaborar um projeto 
de engenharia ou arquitetura e a executar a obra, ou tão somente a executar a obra, 
ou a realizar supervisão, monitoramento ou administração de uma obra, ou, ainda, 
se convencionado, a prestar assistência e a opera-la.323 

   Estabelecida a definição de contrato de construção, insere a autora os elementos 

que o transmudariam em contrato de construção de grandes obras: 

O contrato de construção de grandes obras, todavia, necessita ser ainda 
conceitualmente qualificado. Seria um negócio jurídico celebrado pelo 
proprietário ou dono da obra, como contratante, com uma pessoa jurídica 
especializada em engenharia ou arquitetura, como contratada, que, em 
contrapartida ao preço, se incumbiria de projetar e, eventualmente, de executar 
uma obra de complexidade técnica, tecnológica ou financeira elevada, podendo 
ainda, se convencionado, obrigar-se a prestar assistência, mantê-la e opera-la.324 

 Ou seja, diferem os contratos de construção de grandes obras pela sua inerente 

complexidade, a qual guarda relação ou mesmo acarreta a necessidade de contratação com 

pessoa jurídica especializada para a execução do objeto do contrato – a obra -, sujeito a 

número significativamente superior de variáveis e riscos325. 

                                                 
322 CARMO, Lie Uema do. Contratos de Construção de Grandes Obras. 2007. Tese (Doutorado em Direito) 
– Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sob a orientação da professora Paula Andrea Forgioni. 
p. 35. 
323 Ibid., p. 36. 
324 Ibid., p. 36. 
325 Outros elementos e características dos contratos de construção de grandes obras mencionados por Lie Uema 
do Carmo são (i) obra complexa, (ii) prestações complexas e articuladas, (iii) capital intensivo, indivisibilidade 
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  Finalmente, no que parece interessar mais diretamente ao objetivo deste capítulo, 

deve-se analisar, nas linhas abaixo, a proposta de sistematização de Lie Uema do Carmo, 

dos contratos de construção no ordenamento brasileiro. 

 Para tanto, utilizou a autora os chamados índices relevantes do tipo, ao que elegeu 

como índices relevantes do tipo dos contratos de construção, 

(i) o objeto, qual seja, uma obra de porte, complexa do ponto de vista técnico, 
tecnológico ou financeiro; (b) a qualidade de uma das partes, especificamente, a 
presença de sociedade de engenharia ou arquitetura como contratada, e (c) a 
qualidade das prestações, altamente articuladas e complexas. Acresce-se, de seara 
de reflexões próprias, também como índice do tipo a pertença a (e centralidade 
em) uma rede de contratos.326 

 Segue a autora ao sugerir a sistematização dos contratos de construção em quatro 

tipos: 

1. Prestação de Serviços – Assessoria e consultoria, com subtipos consultoria na 
fase pré-construção e elaboração de projeto; 

2. Prestação de Serviços – Administração e gestão, com subtipos administração de 
projetos, at-risk, representante do proprietário e EPCM;  

3. Empreitada, ordenado em subtipos de empreitada de lavor, empreitada mista e 
empreitada integral; 

4. Outras modalidades, como EPC, aliança de projetos e aliança de parceria. 

 Nesse sentido, sujeitar-se-ia o primeiro grupo ao regime jurídico da prestação de 

serviços; já o segundo, poderia assumir contornos tão particulares que, a depender do caso 

concreto, viria a ser remetido à condição de contrato atípico misto; o terceiro grupo congrega 

os contratos legalmente típicos, submetendo-os ao regime legal da empreitada; já o último 

grupo seria uma figura residual, não se identificando com nenhum tipo legal, reconhecendo 

todavia a autora a tipicidade social do contrato de EPC, conforme amplamente mencionado 

nas linhas acima327.  

 Diante da proposta de sistematização acima transcrita, pode-se, portanto, chegar a 

algumas conclusões no que se refere ao contrato CONS. 

                                                 
e irreversibilidade, (iv) longa duração e especificidade do ativo e do investimento, (v) rede ou coligação 
contratual, (vi) previsão de project finance. (CARMO, op. cit., p. 139-166). 
326 CARMO, op. cit., p 167. 
327 SILVA, Leonardo Toledo da. Contrato de Aliança: projetos colaborativos em infraestrutura e 
construção. São Paulo: Almedina, 2017.p. 186. 
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 Essas conclusões remetem à afirmação do caráter de contrato típico a ser conferido 

ao Red Book, submetido, portanto, ao regime legal da empreitada, o que se deve, em alusão 

ao estudo de Lie Uema do Carmo, ao fato de figurar inserido no gênero “contratos de 

construção” e, mais especificamente, no terceiro grupo sugerido pela autora – empreitada. 

 Isso porque, na busca de satisfatória sistematização dos contratos de construção a 

partir dos quatro elementos acima mencionados – objeto, partes, prestações e rede 

contratual -, propõe a autora uma divisão deste gênero contratual com base na intensidade 

dos índices do tipo presentes em cada grupo. 

 Ou seja, ao identificar sensível diferença na intensidade dos índices do tipo entre os 

contratos de empreitada e outras modalidades como o Engineering, Procurement and 

Construction e os contratos de aliança, segregou-os em categorias distintas, afastando, 

portanto, o EPC da empreitada, conforme se verificou ser sua posição doutrinária pelo 

anteriormente exposto neste capítulo.  

 E, ao assim fazê-lo, afirma expressamente a distinção entre o contrato EPC e o 

contrato de empreitada, em qualquer de suas modalidades - de lavor, mista ou integral. 

 Entretanto, há que se ter extrema cautela ao se utilizar a classificação proposta por 

Lie Uema do Carmo para fins de qualificação do Red Book, uma vez que seus índices do 

tipo, no mais das vezes, figurarão como fortes em todas as categorias. 

 Isso se deve a poder caracterizar-se, conforme amplamente exposto no 

desenvolvimento desta tese, como contrato internacional – e, portanto, certamente de caráter 

complexo – ou, ainda, quando assim não se der, acabará por ser utilizado em ambientes 

sofisticados de contratações nacionais.  

 A ocorrência de qualquer um dos dois cenários acarretará indiscutivelmente (i) a 

presença de uma obra de porte; (ii) a contratação de sociedade especializada de engenharia 

para a realização das obras; (iii) prestações altamente articuladas e complexas e (iv) seu 

pertencimento a uma rede de contratos.  

 Em assim se verificando, a intensidade dos índices do tipo será, nessa situação, 

idêntica àquela verificada em contratações via contratos de EPC ou de aliança. 
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 Isso posto, a premissa a ser definida é no sentido da nítida utilidade da classificação 

proposta por Lie Uema do Carmo, uma vez que possui o inegável mérito de buscar 

sistematizar os contratos de construção no ordenamento jurídico brasileiro, podendo-se 

concluir, no que interessa ao presente estudo, situar-se a empreitada – em qualquer de suas 

modalidades -, em categoria distinta de contratos de engineering tais quais o EPC, ou mesmo 

o contrato de aliança.  

 Finalmente, uma vez assumida a posição a afirmar figurar o contrato CONS com 

contornos marcadamente distintos dos contratos EPC, pode-se chegar à conclusão, 

utilizando-se da classificação proposta por Lie Uema, ainda que por exclusão, de figurar o 

Red Book como modalidade de empreitada, sujeita certamente a imensa liberdade das partes 

contratantes de fazerem uso da autonomia privada, mas sem escapar ao regime legal típico, 

caso necessário.  

 Portanto, tendo sido expostos os conceitos de contratos (i) legalmente típicos, (ii) 

legalmente atípicos, mas socialmente típicos e (iii) legalmente atípicos e socialmente 

atípicos; tendo tomado de empréstimo a qualificação do contrato de Engineering, 

Procurement and Construction elaborada por acadêmicos que representam duas correntes 

doutrinárias distintas; e, por fim, utilizando a sistematização dos contratos de construção no 

ordenamento brasileiro proposta por Lie Uema do Carmo, conclui-se pela clara sujeição do 

Red Book, quando utilizado no âmbito do sistema legal brasileiro, ao regime legal da 

empreitada, figurando, portanto, como contrato legalmente típico328. 

 

  

                                                 
328 A conclusão acerca da tipicidade legal do contrato CONS, submetendo-se ao regime legal da empreitada no 
ordenamento jurídico brasileiro, não obstante tenha tido por premissas (i) a distinção factual realizada pela 
doutrina entre os conceitos de tipicidade e atipicidade do contrato de EPC, assim como (ii) a proposta de 
sistematização apresentada por Lie Uema do Carmo em sua tese, certamente foi alcançada (iii) após uma 
análise dos pensamentos tipológico – em atenção à doutrina dos essentialia -  e conceitual abstrato a que se fez 
menção no início do capítulo. Ou seja, observadas as características e elementos definidores do Red Book em 
comparação com o tipo legal da empreitada, não restam dúvidas acerca do fato da adaptação de um – Red Book 
– ao outro – empreitada -, sob a ótica do pensamento tipológico ou mesmo do pensamento conceitual abstrato.      
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6 O MODELO CONTRATUAL FIDIC RED BOOK SOB O SISTEMA LEGAL 
BRASILEIRO 
   

No capítulo imediatamente anterior, iniciou-se por fixar a distinção entre os 

conceitos de pensamento conceitual abstrato e de pensamento tipológico, com vistas a 

analisar o enquadramento do contrato CONS na condição de legalmente típico, legalmente 

atípico, mas socialmente típico, ou legalmente atípico e socialmente atípico.  

 Na sequência, após ter sido apresentada uma definição de cada qual, utilizou-se do 

conceito do contrato de EPC – afirmado aqui como legalmente atípico, mas socialmente 

típico, -, para realizar um paralelo com a empreitada e, mediante a comparação de suas 

prestações, concluiu-se por figurar o Red Book como um contrato legalmente típico, sujeito 

ao regime legal da empreitada.  

 Mencionada conclusão, entretanto, não acarreta no risco de engessar-se um modelo 

contratual cujo objetivo primordial é justamente viabilizar às partes uma completude que 

permita significativa redução dos custos de transação, em paralelo à maior certeza quanto 

aos direitos e às obrigações do dono da obra e do empreiteiro, independente do sistema legal 

sob o qual se contrata, ou ainda do país em que se situa a obra. 

 Ou seja, a qualificação do Red Book como contrato legalmente típico não deve 

afastar, em hipótese alguma, a realidade inerente às contratações sujeitas a esse modelo 

contratual, realizadas, por certo, entre partes com paridade de capacidade – econômica e 

técnica -, as quais farão uso, na sua completude, da autonomia da vontade que deve nortear 

o direito contratual. 

 Qualquer contrato complexo de construção tem em si a noção basilar de ter sido 

amplamente discutido, tendo as partes contratantes, mediante certo e custoso auxílio de 

profissionais de diversas especialidades, refletido e considerado o custo-benefício da relação 

contratual a que buscam se subordinar, razão pela qual, pelo porte e pela sofisticação da 

operação jurídica e econômica envolvidas, afetam uma multiplicidade de partes que circulam 

a seu redor.  

 Dessa forma, caberá às partes a livre regulação de seus direitos e suas obrigações, 

sendo indiscutível que um contrato nos moldes do CONS possui como ínsita uma 

completude que acaba por afastar uma enorme gama de disposições supletivas que regem a 
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empreitada no sistema legal brasileiro, ao que deverá o juiz, ou mesmo o árbitro ao qual seja 

submetida uma lide, buscar identificar com precisão se a contingência já possui tratamento 

no programa contratual, “uma vez que a solução prevista no contrato, mesmo que aos olhos 

do juiz pareça inadequada, faz parte de um equilíbrio mais amplo e complexo”329.  

 A tratar especificamente do contrato de aliança – que considera legalmente atípico -

, mas cuja observação é valiosa neste momento, Leonardo Toledo da Silva afirma, acerca de 

uma indevida limitação da autonomia da vontade e suas perigosas consequências: 

Como sustentaremos a seguir, em um contexto em que as partes possuem um 
grande nível de capacidade e de sofisticação técnica, negocial e jurídica, e ainda 
não havendo relações de dependência jurídica ou econômica, como é geralmente 
o contexto dos contratos de aliança, a limitação indevida da autonomia da vontade 
das partes teria efeitos desastrosos, podendo até gerar a ineficiência e, 
consequentemente, a falência do modelo.330 

 Como deverá ser demonstrado, não é inócua a tarefa levada a efeito visando 

qualificar o Red Book como contrato legalmente típico, sujeito ao regime legal da 

empreitada. Isso porque duas situações distintas que deverão ser exploradas colocam-se 

diante dos contratantes. 

 A primeira delas reside no fato de haver, por certo, disposições imperativas ínsitas à 

empreitada, cujo afastamento pela autonomia privada não será viável; a segunda será vista 

justamente nos casos naturais de incidência de disposições supletivas, quais sejam, em 

situações nas quais se verifique incompletude ou omissão contratual. 

 Quanto às normas imperativas presentes na empreitada, estas deverão ser objeto de 

estudo específico, justamente com vistas a auxiliar o contratante, e mesmo o intérprete, a 

lidar com situações que decorram da utilização desse modelo contratual. 

 Já no que se refere à incidência de normas supletivas, deve-se observar que, muito 

embora a adoção do modelo contratual sob estudo tenha por objetivo cercarem-se as partes 

de um grau de detalhamento e de completude que viria a abarcar uma enorme gama de 

situações ou problemas inerentes às construções complexas, não há como se afastar (i) o 

risco de incidir-se em hipóteses não consideradas no contrato331, assim como (ii) o risco de 

                                                 
329 GIL, Fabio Coutinho de Alcântara. A Onerosidade Excessiva em Contratos de Engineering. 2007. Tese 
(Doutorado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. p. 130. 
330 SILVA, Leonardo Toledo da. Contrato de Aliança: projetos colaborativos em infraestrutura e 
construção. São Paulo: Almedina, 2017. p. 182. 
331 Tal fato parece inclusive natural, tendo em vista a evolução sofrida pelos modelos contratuais FIDIC nas 
últimas décadas, as quais decorrem não somente das modificações a que a indústria da construção civil 
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as partes virem a realizar modificações indevidas em sua parte geral, ou ainda modificações 

em sua parte especial que comprometam a compreensão do modelo contratual332. 

 Antes de iniciar, portanto, a discussão acerca de disposições legais especificas do 

regime legal da empreitada, dever-se-á, de forma breve, mencionar o conceito doutrinário 

de normas de ordem pública – ou imperativas – e normas dispositivas. 

 A traçar uma inicial distinção entre os conceitos a serem a seguir abordados, Victor 

Nunes Leal, tendo figurado como ministro do Supremo Tribunal Federal e cuja contribuição 

à ciência jurídica afigura-se notória, em texto publicado na Revista de Direito 

Administrativo, no ano de 1945, mas que mantém sua atualidade, afirma: “Outras 

classificações tradicionais e geralmente mencionadas pelos autores são as que dividem as 

disposições legais, de um lado, em: a) imperativas e b) supletivas, e, de outro, em a) de 

ordem pública e b) de ordem privada”. 333 

Quanto às disposições imperativas, as quais o autor também denomina cogentes, 

preceptivas, coativas ou absolutas, dividem-se estas entre as imperativas propriamente ditas 

– a impor determinada conduta – e as proibitivas – a vedar determinada conduta334.  

 Sua natureza – tanto das imperativas propriamente ditas, quanto das proibitivas – 

reside no fato de imporem-se à vontade das partes, não lhes permitindo regular determinada 

relação jurídica firmada de forma diversa daquela prevista nessas disposições, ao que conclui 

                                                 
encontra-se sujeita, mas também da experimentação dos modelos contratuais, sujeitos à constante utilização 
pelas partes contratantes e, inevitavelmente, à sua interpretação pelos Tribunais estatais e arbitrais.   
332 Acerca da adoção do regime legal da empreitada para contratos de construção de grandes obras, Leonardo 
Toledo da Silva faz interessante observação, ao que afirma a utilização pelo mercado desse regime legal para 
fins de verdadeiramente aclarar o afastamento de disposições incompatíveis com contratações sujeitas a uma 
maior sofisticação e complexidade, in verbis, “Em verdade, embora o tipo da empreitada continue a ser 
constantemente utilizado pelo mercado, o regramento especial da empreitada contido no Código Civil de 2002, 
quase totalmente inspirado no Código Civil de 1916, parece ter caído em certo desuso, uma vez que não 
acompanhou as particularidades e práticas modernas dos contratos de construção. As empreitadas parecem 
estar sendo celebradas mais com a preocupação de afastar certas presunções do regramento da empreitada, 
como aquela contida no § 1º do art. 614 do Código Civil, do que propriamente o aproveitamento do regime e 
das condições de alocação de riscos existentes na empreitada.” SILVA, Leonardo Toledo da. Contrato de 
Aliança: projetos colaborativos em infraestrutura e construção. São Paulo: Almedina, 2017. p. 188.  
333 LEAL, Victor Nunes. Classificação das normas jurídicas. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 2, n. 2, p. 931-948, out. 1945. p. 935. 
334 Ibid., p. 935. 
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que “não deixam liberdade à vontade individual para convencionar de outro modo. São, por 

isso, declaradas inderrogáveis pela vontade das partes.”335 

 Já as disposições supletivas, ou subsidiárias, permissivas, dispositivas, relativas e 

interpretativas, “são aquelas que deixam liberdade aos particulares de disporem de outro 

modo e se aplicam em caso de obscuridade ou omissão na manifestação da vontade dos 

interessados”.336 

 Por fim, trata Victor Nunes Leal da distinção entre as normas de ordem pública e as 

de ordem privada, ao que afirma: 

Por outro lado, disposições de ordem pública, também chamadas de interesse 
público, são aquelas que dizem respeito a princípios fundamentais da organização 
social, e disposições de ordem privada, ou de interesse privado, aquelas que se 
referem principalmente aos interesses particulares dos indivíduos.337 

   Uma vez realizada a distinção entre normas imperativas e supletivas, assim como 

entre normas de ordem pública e de ordem privada338, passa o autor a buscar definir a 

correta, ou ao menos a melhor opção terminológica para prosseguir, o que faz mediante a 

menção às posições doutrinárias de Clóvis Bevilaqua e de Henri Capitant quanto à distinção 

entre normas de ordem pública e normas imperativas, ao que conclui residir a característica 

comum a ambas, na obrigatoriedade de sua aplicação, independente da vontade das partes339. 

 Na tentativa de superar o desafio proposto, mas reconhecendo a dificuldade em fazê-

lo, apoia-se ainda na obra “Hermenêutica e aplicação do Direito” de Carlos Maximiliano, na 

qual este afirmaria a observância obrigatória pelos particulares apenas de normas que 

venham a ser, concomitantemente, impositivas e de ordem pública, para afirmar a clara 

                                                 
335 LEAL, Victor Nunes. Classificação das normas jurídicas. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 2, n. 2, p. 931-948, out. 1945. p. 935-936. 
336 LEAL, op. cit., p. 936. 
337 Ibid., p. 936. 
338 Vale aqui, a titulo de ilustração, menção ao conceito e distinção trazidos por Pietro Perlingieri, acerca das 
noções de ordem pública, bons costumes, e sua relação com as normas imperativas, ao que afirmar tratar-se, 
nas três hipóteses, de valores ético-políticos-sociais, os primeiros de natureza coletiva, referentes à convivência 
pacífica e civilizada entre os homens, e a seu progresso econômico e social; já quanto às normas imperativas, 
seriam estas de natureza individual, relativas a liberdade, dignidade e segurança dos indivíduos. 
PERLINGIERI, Pietro. Profili istituzionali del diritto civile. Camerino: Edizioni Scientifiche Italiane, 1975. 
p. 52.   
339 LEAL, op. cit., p. 936. 
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repercussão de ordem prática da discussão, uma vez que “(...) põe em jogo o valor e a eficácia 

jurídica da vontade individual”. 340 

 Na sequência, após concluir serem os autores consultados em seu estudo unânimes 

em afirmar a ausência de um critério válido em todos os casos para se aferir a presença de 

uma norma de ordem pública, “limitando-se a fazer enumerações exemplificativas”341, acaba 

por afirmar a ausência de utilidade prática na distinção entre normas de ordem pública e 

normas de ordem privada, “pois a única distinção fértil para a aplicação do direito, no terreno 

em que nos encontramos, é entre normas imperativas ou cogentes e normas supletivas.”342  

 Finalmente, e no que interessa diretamente ao desenvolvimento do estudo que será 

realizado nesta tese nas linhas abaixo, conclui: 

A qualificação de certas normas como de ordem pública tem, pois, um valor só 
teórico, para justificar, no plano político e filosófico, a conduta do legislador. No 
plano prático (quanto ao ponto que versamos), basta dividir as leis em imperativas 
e supletivas, com a eficácia diversa que cada uma dessas categorias atribui à 
vontade dos particulares (incluído aqui também o Estado, quando age como 
administrador e não como legislador).343 

 Portanto, resta sedimentada a primeira premissa a ser firmada em momento pretérito 

ao efetivo estudo acerca da compatibilidade do contrato CONS com o regime legal da 

empreitada, qual seja, a de que se utilizará, no desenvolvimento do presente capítulo, das 

expressões normas imperativas e normas supletivas, a tratar daquelas que não poderão ser 

afastadas pela vontade das partes e daquelas cuja autonomia privada tem a faculdade de 

derrogar, respectivamente. 

 Já a segunda e última premissa cuja fixação se mostra necessária, reside no 

estabelecimento de um critério coerente para se traçar distinção segura entre as normas 

acima mencionadas. 

 Para tanto, toma-se a liberdade de prosseguir com alicerce no trabalho de Victor 

Nunes Leal, não somente pelo argumento de autoridade ínsito, mas certamente pela 

qualidade e importância do estudo ora citado. 

                                                 
340 LEAL, Victor Nunes. Classificação das normas jurídicas. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 2, n. 2, p. 931-948, out. 1945. p. 936. 
341 Ibid., p. 937. 
342 Ibid., p. 937. 
343 Ibid., p. 938. 
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 Nesse sentido, brilhante aspecto é observado pelo autor, que, não obstante reconheça 

a imensa importância em distinguir umas das outras, uma vez que a pretendida diferenciação 

viria a ser decisiva na interpretação das leis, afirma a inexistência de critério a priori para 

tanto, sendo a própria técnica da interpretação que, casuisticamente, deve guiar o aplicador 

da lei.  

 Entretanto, o brilhantismo acima afirmado reside justamente no fato de que, 

conforme conclui o autor, na busca de definir um conceito de diferenciação de normas para 

fins de interpretação, cai-se em armadilha representada pelo fato de tal obra somente poder 

ser empreendida mediante o método de interpretação, in verbis, 

Êsse critério a priori infelizmente não existe e é a própria técnica da interpretação 
que, em cada caso, pode guiar o aplicador da lei. Caímos, assim, num círculo 
vicioso: estamos diante de uma diferenciação de normas muito útil para a 
interpretação, mas que só pode ser feita através da técnica da própria 
interpretação.344 

  No que se refere ao objeto da presente tese, mais especificamente quanto ao regime 

jurídico da empreitada, uma vez demonstrada a dificuldade em aferir-se de forma segura as 

disposições imperativas que venham a mitigar a autonomia privada, dever-se-á analisar 

eventuais disposições contidas nos artigos 610 a 626 do Código Civil cujo afastamento é 

claramente obstado. 

 A título de exemplo, tratar-se-iam tais normas daquelas nos moldes do artigo 53345 

da Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor – que afirma como nulas de pleno 

direito, nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em 

prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, as cláusulas que estabeleçam 

a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, 

pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado. 

 Embora estas não pareçam trazer maiores dificuldades, mitigando por completo a 

necessidade do processo de interpretação proposto por Victor Nunes Leal, quando 

procuradas no âmbito da empreitada, salvo melhor juízo, encontram-se representadas tão 

                                                 
344 LEAL, Victor Nunes. Classificação das normas jurídicas. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 2, n. 2, p. 931-948, out. 1945. p. 938. 
345 “Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem 
como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam 
a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a 
resolução do contrato e a retomada do produto alienado”. 
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somente pelo artigo 618346 do Código Civil, ao afirmar como irredutível o prazo legal de 

garantia ali previsto. 

 E, por essa exata razão, a estratégia a ser adotada nos itens abaixo, a comporem o 

presente capítulo, caminhará na direção de identificar as principais notas distintivas do 

contrato CONS, e, mediante método de interpretação, considerados os princípios gerais do 

direito, assim como as normas inerentes ao direito das obrigações porventura incidentes, 

concluir pela possibilidade de afastamento de disposições supletivas, ou pela necessária 

adaptação do modelo contratual Red Book, quando diante de disposições imperativas do 

Direito brasileiro.       

 Isso posto e estabelecida, portanto, a segunda premissa a que se aludiu, passa-se, nos 

itens que seguem, a analisar as principais cláusulas constantes nas condições gerais do Red 

Book, visando aferir sua compatibilidade com o sistema legal brasileiro.  

 

6.1 – Notificação de defeitos  

Antes de ingressar na análise específica das disposições do Red Book a tratar do 

período de notificação de defeitos, deverá ser avaliada a forma como a doutrina e a 

jurisprudência brasileiras lidam com o prazo de garantia legal previsto no artigo 618 do 

Código Civil. 

Tal estratégia se deve à clara incidência do prazo legal de garantia da empreitada ao 

contrato Red Book, sendo digna de nota a falta de coerência e mesmo de lógica verificadas 

em diversas decisões judiciais proferidas em segunda instância, assim como pelo Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema, fato que reforça a importância do estudo ora proposto. 

                                                 

346  BRASIL. Lei No 10.406/2002. Código Civil. “Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras 
construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de 
cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo”.  
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 A iniciar pelo caput do artigo 618347, a primeira discussão havida sobre a matéria 

referiu-se à qualidade da garantia ali estatuída, a constar o mesmo texto legal já no Código 

Civil de 1916, em seu artigo 1.245348. 

Ou seja, discutiu-se, à época, com base no artigo 1.245 do Código Civil de 1916, se 

o prazo ali constante figurava como prazo de garantia, de prescrição ou de decadência, 

debate este hoje esvaziado em face da ausência de vozes dissonantes quanto a tratar-se de 

prazo de garantia349. 

Atingido o consenso quanto à natureza de garantia do prazo de cinco anos dos artigos 

1.245, do Código Civil de 1916, e 618, do Código Civil de 2002, há uma miríade de outras 

questões a serem discutidas, cuja definição, a par de sua importância à indústria da 

construção civil, mostra-se longe de ser alcançada. 

Ocorre que, ainda que definida a natureza desse prazo, remanesce importante dúvida 

entre doutrinadores e nos próprios tribunais, quanto ao efeito de vir a ser constatado um 

defeito na obra dentro do quinquênio legal. 

Isso porque existem distintas opiniões que variam desde a afirmação pela 

responsabilidade objetiva350 do construtor durante esse período, até pela extensão do regime 

dos vícios redibitórios, chegando-se a advogar a tese da possibilidade de redibição do 

contrato ou mesmo de abatimento no preço caso o defeito se verifique nos cinco anos após 

a entrega das obras351. 

                                                 
347 BRASIL. Lei Nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916. Código Civil. “Art. 618. Nos contratos de empreitada 
de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o 
prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do 
solo”. 
348 Ibid. “Art. 1.245. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o 
empreiteiro de materiais e execução responderá, durante cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim 
em razão dos materiais, como do solo, exceto, quanto a este, se, não achando firme, preveniu em tempo o dono 
da obra”. 
349 FERRIANI, Carlos Alberto. Responsabilidade Civil na Empreitada. 2015. Dissertação (Mestrado em 
Direito) – Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob a orientação da 
professora Maria Helena Diniz. p. 147. 
350 DEL MAR, Carlos Pinto. Direito na Construção Civil. São Paulo: Pini:Leud, 2015. p. 100. 
351 Essa afirmação é feita por Carlos Alberto Ferriani, devendo ser exercido o direito no prazo de 180 dias 
constante no parágrafo único do artigo 618, in verbis, “Embora o texto suscite mesmo dúvidas, o entendimento 
que parece ser o mais razoável é o que considera o prazo de cento e oitenta dias, de natureza decadencial, como 
prazo para o exercício da pretensão consistente na redibição do contrato ou no abatimento do preço, uma vez 
comprovados os defeitos que afetam a solidez e segurança da obra, prazo que tem como termo inicial o dia em 
que o proprietário tem ciência do defeito e desde que esse defeito se apresente no qüinqüênio contado da data 
em que ele tinha condições de receber a obra”. FERRIANI, op. cit., p. 155. 
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Válida nesse ponto a menção a trechos de votos localizados em acórdãos do Tribunal 

de Justiça de São Paulo, bem como do Superior Tribunal de Justiça, a ilustrar a ausência de 

coerência entre as definições afirmadas pela jurisprudência: 

Além de se valer da garantia prevista no art. 1245 do CC/16, cuja natureza é 
objetiva, pode o dono da obra obter a responsabilização do construtor mediante a 
comprovação da prática de um ilícito contratual, consistente na má-execução da 
obra (art. 1056 do CC/16).  

(...) 

Assim, para a responsabilização do construtor pela falta de solidez e segurança da 
obra, é facultado ao dono desta, de um lado, a utilização, nos termos da 
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, da garantia prevista no art. 1245 
do CC/16, atual art. 618 do CC/2002.  

Neste caso, desde que a fragilidade da obra seja conhecida nos cinco anos 
seguintes à sua entrega, possuía ele, nos termos da Súmula 194 deste Tribunal, 
vinte anos para demandar o construtor, tendo esse prazo sido reduzido para 180 
dias a partir da vigência do CC/2002 (parágrafo único do art. 618).  

(...) 

Contudo, enquanto que a responsabilização do construtor pelo art. 1245 do CC/16 
(art. 618 do CC/2002) é objetiva, visando, conforme relembra Sergio Cavalieri 
Filho (Programa de responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 341), 
a resguardar os interesses de toda a coletividade, o regime de responsabilidade do 
art. 1056 do CC/16 (art. 389 do CC/2002), que não visa a resguardar mais do que 
os interesses do dono da obra, exige a demonstração do inadimplemento contratual 
do construtor.” (Recurso Especial 1.290.383; Relator: Ministro Paulo de Rarso 
Sanseverino; acórdão publicado em 24/02/2014 - grifos nossos) 

 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. 
Sentença de parcial procedência, condenada a ré a executar serviços de reparos 
especificados em laudo pericial. Ratificação dos termos da sentença (art. 252, 
RITJSP). (...) 3. Decadência. Não configuração. Prazo quinquenal do artigo 618 
do Código Civil que é somente de garantia. Parágrafo único do mesmo dispositivo 
estabelece prazo decadencial do exercício do direito à garantia, isto é, para 
redibição, rescisão do contrato de empreitada ou abatimento do preço. 
Inaplicabilidade do artigo 445, caput e §1o, do Código Civil. Pedido indenizatório, 
de reparação dos vícios e dos danos, independentemente de ser pedido 
condenatório em obrigação de fazer. Prazo prescricional decenal (art. 205, CC), 
conforme entendimento adaptado da Súmula 194 do STJ. Afastamento. (...) 
Também quanto à alegação de decadência do direito exercido pelo apelado a 
sentença deve ser mantida.   

Primeiro, em razão de que o prazo quinquenal do artigo 618 do Código Civil é tão 
somente de garantia, ou seja, prazo em que o empreiteiro responde 
independentemente de culpa pelos riscos à solidez e segurança da obra:  

Após longos anos de debate, doutrina e jurisprudência concluíram que o prazo de 
cinco anos previsto no caput do art. 1.245 [atual art. 618] não era nem de 
prescrição, nem de decadência. Tratava-se de simples prazo de garantia, ou seja, 
em se verificando o defeito naquele prazo, não caberia qualquer discussão de culpa 
do empreiteiro que teria a responsabilidade civil decorrente. Assim, o art. 1.245 
trazia prazo de cobertura para o risco da ruína e não disciplinava o prazo para 
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exercício da ação. (SIMÃO, José Fernando. Prescrição e Decadência: início dos 
prazos, São Paulo: Altas, 2013, p. 267).  

Já o parágrafo único do artigo 618 dispõe tão somente de prazo decadencial para 
o exercício do direito referente à garantia, e não todo e qualquer direito de 
indenização por perdas e danos, como é o caso da pretensão exercida nestes autos, 
mesmo que de natureza condenatória de obrigação de fazer. Nesse sentido:  

Com relação ao prazo de 180 dias, entendemos que o “direito assegurado” no 
parágrafo único e que está sujeito à decadência não poderá dizer respeito à tutela 
condenatória de reparação de danos. Correta a doutrina que afirma que o prazo 
será aquele para a desconstituição do contrato (seja isto considerado redibição ou 
rescisão), bem como para o pleito de abatimento do preço (e o prazo também é 
decadencial em analogia à matéria dos vícios ocultos tratada no art. 445 do Código 
de 2002). (SIMÃO, ob. cit., p. 271).  

Pelo mesmo fundamento deve ser afastada a alegação acerca do prazo decadencial 
do artigo 445, caput e §1o, do Código Civil: “o adquirente decai do direito de obter 
a redibição ou abatimento do preço no prazo de (...) um ano se for imóvel. (...) 
Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo 
contar-se- á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo (...) de um 
ano, para os imóveis”. Esse prazo decadencial atinge tão somente o direito de 
redibição (rescisão do contrato) ou de abatimento do preço, não a pretensão à 
indenização por perdas e danos.  

No caso, a pretensão do apelado é indenizatória, ainda que em obrigação de fazer, 
consistente no reparo dos vícios construtivos do imóvel. O apelado não pleiteia 
nem a rescisão de contrato de empreitada que seria existente entre as partes - 
contrato que nenhuma delas chega a afirmar ter existido - nem pleiteia qualquer 
redução de preço.  

O pedido do autor é expressamente condenatório, para que a apelante execute os 
reparos necessários para correção dos vícios construtivos alegados. Nesses termos, 
trata-se de pretensão reparatória, cujo prazo prescricional é decenal, nos termos 
do caput do artigo 205 do Código Civil e conforme entendimento adaptado da 
Súmula 194 do E. Superior Tribunal de Justiça.  

(...) 

Dessa forma, não caracterizadas nem a decadência nem a prescrição em relação à 
pretensão de reparação dos vícios da construção. (TJSP, Apelação n. 0007991-
77.2012.8.26.0011, 3ª Câmara de Direito Privado, Relator: Des. Carlos Alberto 
de Salles, j. 10/03/2015 – grifos nossos) 

 

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano 
moral. Sentença de procedência. Inconformismo do réu. Alegação preliminar de 
decadência. Inocorrência. Compra e venda de imóvel entre particulares. Prazo 
decadencial de 180 dias de que trata o artigo 618, p. Único e de um ano previsto 
no artigo 445, §1o, do Código Civil que se aplica às ações redibitórias e "quanti 
minoris". Em demandas em que se reclamam reparos ou indenização, o prazo a 
ser aplicado é o de três anos, previsto no artigo 206, §3o, V, do referido diploma 
legal, que não foi transcorrido. Cabe ao vendedor de um bem entregá-lo em boas 
condições de uso e livre de quaisquer defeitos. Laudo pericial inequívoco ao 
concluir pela responsabilidade do requerido decorrente da existência de nexo 
causal pelo vício na construção, gerador de infiltrações de umidade no imóvel dos 
autores. Dano moral configurado e valor mantido. Recurso a que se nega 
provimento. (...)  



192 
 

Precipuamente, não há que se cogitar de ocorrência do instituto da decadência ao 
caso presente.  

Isto porque o contrato de compra e venda de bem imóvel foi estabelecido entre 
particulares, sendo, ademais, inaplicável o prazo decadencial estabelecido no 
artigo 618, §1o e 445, §1o, do Código Civil que preveem o prazo decadencial para 
propositura de ação a fim de desconstituir o negócio jurídico ou abatimento do 
preço, ou seja, se referem às ações redibitórias e “quanti minoris”, o que não foi 
pleiteado nesta demanda.  

De fato, a ação foi ajuizada com escopo de obrigação de fazer para reparar os 
danos construtivos do imóvel, pretensão que se insere no prazo prescricional de 
três anos, nos termos do artigo 206, §3o, do Código Civil.  (TJSP. Apelação n. 
0005789-57.2012.8.26.0099, 7ª Câmara de Direito Privado, Relator: Des. José 
Rubens Queiroz Gomes, j. 14/07/2016 – grifos nossos)  

Ou seja, verifica-se que se confudem os conceitos de responsabilidade independente 

de culpa e a extensão dos efeitos do regime dos vícios redibitórios, caso exercido o direito 

nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento dos defeitos na obra, o que gera certa 

perplexidade, uma vez que o contrato de empreitada já contempla em si a possibilidade de 

serem alegados os vícios ocultos redibitórios, mas no prazo de um ano legalmente 

previsto352. 

Quanto a esse aspecto especificamente, referente aos efeitos do caput e parágrafo do 

artigo 618, do Código Civil, acredita-se tratar efetivamente de um prazo de garantia, 

conclusão esta que prescinde de maior detalhamento, devendo o construtor responder de 

forma objetiva durante o quinquênio legal, desde que seja o direito à garantia exercido nos 

cento e oitenta dias posteriores à ciência do defeito pelo dono da obra.  

Entretanto, aspecto a destacar da opinião que ora se transmite é o fato de que a própria 

natureza de garantia do prazo legal do artigo 618 traz consigo a necessidade de adequação 

dos trabalhos, não devendo ser possível ao contratante pretender indenização pelos defeitos, 

mas sim a sua reparação.  

Essa é a lógica que parece mais adequada ao regime legal da empreitada, 

respondendo o empreiteiro por cinco anos a contar da entrega das obras, devendo reparar 

                                                 
352 BRASIL. Lei No 10.406/2002. Código Civil. “Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição 
ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da 
entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade. 
§ 1o Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em 
que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, 
para os imóveis. 
§ 2o Tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos serão os estabelecidos em lei 
especial, ou, na falta desta, pelos usos locais, aplicando-se o disposto no parágrafo antecedente se não houver 
regras disciplinando a matéria”. 
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quaisquer defeitos que se verifiquem nos trabalhos – desde que relacionados à solidez e 

segurança -, à exceção daqueles que não guardem nexo de causalidade com a conduta do 

contratado. 

Mencionada garantia poderá ser acionada pelo contratante, desde que dentro do prazo 

constante no parágrafo único do artigo 618, ou seja, cento e oitenta dias a contar da ciência 

do defeito. 

Passando a tratar de mais um aspecto cuja ausência de sedimentação acaba por deixar 

os stalkeholders da indústria da construção civil sem premissas para viabilizar as tão 

necessárias contas a serem feitas antes da realização de qualquer projeto empresarial, deve-

se abordar a forma como doutrina e jurisprudência tratam da prescrição do direito do dono 

da obra de pleitear sua adequação ou ainda eventual reparação civil diante de defeitos 

verificados nos trabalhos. 

 Aludido questionamento, quando sob o Código Civil de 1916, parecia sedimentado 

diante da súmula 194 do Superior Tribunal de Justiça, cujo texto remetia à prescrição 

vintenária: “prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por 

defeitos da obra”. 

Este posicionamento, formalizado na súmula 194 acima transcrita, passou a ser 

amplamente adotado, sob a linha de, uma vez verificado o defeito no prazo quinquenal do 

artigo 618, do Código Civil – artigo 1.245, do Código Civil de 1916 -, possuiria o dono da 

obra o prazo prescricional de vinte anos para propor a respectiva ação indenizatória. 

Não obstante, diante de casos de defeitos nos trabalhos cuja ciência somente se desse 

após o quinquênio legal, foi editado o enunciado 181 da Terceira Jornada de Direito Civil, 

promovida pelo Conselho da Justiça Federal, sob a coordenação científica do Ministro Ruy 

Rosado de Aguiar, in verbis: 

O prazo referido no art. 618, parágrafo único, do CC (que, na vigência do CC/16, 
correspondia ao prazo da Súmula 194 deste Tribunal), refere-se unicamente à 
garantia prevista no caput, sem prejuízo de poder o dono da obra, com base no 
mau cumprimento do contrato de empreitada, demandar perdas e danos353.  

                                                 
353 BRASIL. CJF. III Jornada de Direito Civil.  Enunciados Aprovados. Enunciado 181.  
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Ou seja, o prazo prescricional descolou-se da garantia legal, podendo o empreiteiro 

ser acionado ainda que o defeito na obra se desse após cinco anos da recepção dos trabalhos. 

Entretanto, duas questões se colocam ao se estudar o tema, com especial ênfase na 

súmula e no enunciado acima mencionados, quais sejam, (i) o prazo de prescrição a partir 

da vigência do Código Civil de 2002, e (ii) o termo inicial do prazo de prescrição. 

Quanto ao prazo a ser considerado, o Código Civil de 2002 reduziu o prazo de 

prescrição vintenário anteriormente utilizado pela súmula 194 do Superior Tribunal de 

Justiça, passando a ser de dez anos354; além disso, introduziu o prazo de três anos para as 

ações que visem reparação civil, conforme artigo 206, §3º, V355. 

 Com isso, presenciou-se longa e infrutífera discussão nos tribunais, no que se refere 

à aplicação dos prazos prescricionais às lides envolvendo contratos de construção, até hoje 

sem solução, ora utilizando-se o prazo de três anos, ora o de dez anos. 

 A materializar a ausência de consenso nos tribunais acerca do tema, imprescindível 

a menção a recente acórdão proferido pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, 

sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi356. 

 Em aludido recurso, ainda que não tenha sido abordado caso a envolver contrato de 

empreitada, buscou-se construir consenso acerca do prazo de prescrição a ser considerado 

diante de responsabilidade civil contratual, conforme pontua a Ministra relatora no início de 

seu voto: 

O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável 
às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, 
especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, §3, V, do 
CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002).  

 Digna de nota a menção da Ministra Nancy Andrighi à importância da segurança 

jurídica, fortalecida pelo instituto da prescrição, devendo ser ora ponderado não bastar 

                                                 
354 BRASIL. Lei No 10.406/2002. Código Civil. “Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não 
lhe haja fixado prazo menor”. 
355 Ibid., “Art. 206. Prescreve: 
(...) 
§ 3o Em três anos: 
(...) 
V - a pretensão de reparação civil; 
(...)”  
356 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. EResp 1.280.825; j. 27/06/2018. 
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apenas a existência da prescrição, mas também da certeza quanto ao seu prazo, sob pena de 

revestir-se de uma quase inutilidade: 

Como é cediço, o instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às 
relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar 
uma perpétua situação de insegurança: ‘se perpétuo ou reservado indefinidamente 
o direito de reclamar, desapareceria a estabilidade de toda a espécie de relações’.357  

 Em seu claro e fundamentado voto condutor, prossegue Nancy Andrighi a identificar, 

de forma pormenorizada, os julgados do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, ao que 

inicia por afirmar a ausência de questionamento sobre a aplicação do prazo prescricional de 

três anos à pretensão fundada na responsabilidade extracontratual. 

 Continua, passando a realizar valioso estudo de diversas decisões do Superior 

Tribunal de Justiça, ao analisar o tema visando conferir a interpretação uniforme aos artigos 

205 e 206, parágrafo 3º, V, do Código Civil de 2002. 

 Inicia seu estudo no ano de 2006, ano no qual afirma que a Terceira Turma do 

Superior Tribunal de Justiça entendeu pela aplicação do prazo trienal, sob a égide do Código 

Civil de 2002, à controvérsia relativa a contrato de mandato358.  

                                                 
357 RIZZARDO, Arnaldo. Parte geral do Código Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 593. 
358 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 822.914/RS, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2006, 
DJ 19/06/2006. p. 139. 
“I - RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. 
PRETENSÃO PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO DECLARADA NA CAUTELAR. POSSIBILIDADE. 1. É lícito 
ao juiz, na cautelar preparatória, desde que provocado para tanto, declarar a prescrição ou a decadência da 
pretensão principal (Art. 810 do CPC).  
II - ART. 287, II, 'G', DA LEI 6.404/76 NÃO APLICÁVEL. 1. O amplíssimo Art. 267, II, 'g', da Lei 6.404/76, 
só tem aplicação quando o acionista demanda contra a companhia buscando a satisfação de direito ou a 
exoneração de um dever que contraiu por sua condição de acionista. Nessa situação específica - em que a 
condição das partes é determinante para a persecução do direito reclamado - o prazo de prescrição será trienal, 
independentemente do fundamento da demanda. 
III - PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANO, DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. 
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO (ART. 177 DO 
CÓDIGO BEVILÁCQUA). REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 2.028 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. PRAZO 
PRESCRICIONAL TRIENAL (ART. 206, § 3o, V, DO NOVO CÓDIGO CIVIL). 1. A pretensão de reparação 
civil, decorrente de descumprimento contratual - como é a de subscrição correta de ações - tem seu prazo 
prescricional regulado pelo Art. 177 do Código Bevilácqua. 2. Pela regra de transição estabelecida no Art. 
2.028 do novo Código Civil, "serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na 
data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada". 
3. É da entrada em vigor da lei nova que começa a fluir o prazo prescricional mais curto nela previsto. 
IV - PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO NA 
CAUTELAR. 1. A prescrição ocorre quando o titular do direito não exerce, no prazo legal, ação tendente a 
proteger tal direito. A inércia é o requisito essencial da prescrição. 2. O despacho do juiz que determina a 
citação na ação cautelar preparatória tem o condão de interromper o prazo prescricional referente à pretensão 
principal a ser futuramente exercida (Art. 202, I, do novo Código Civil)”. 
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 Já no ano de 2008, afirma ter a Segunda Seção apreciado a mesma controvérsia 

jurídica, mas tendo concluído que o prazo prescricional seria de dez anos; no julgamento 

analisado, fixou-se o Tema 44 dos Recursos Especiais Repetitivos, a afirmar que “a 

prescrição incidente nas ações que visem à subscrição complementar de ações rege-se pelo 

prazo vintenário ou decenário, conforme as regras do anterior ou do atual Código Civil”359.  

 Por sua vez, em 2009, a Quinta Turma decidiu-se pela aplicação do prazo trienal, nos 

termos do artigo 206, parágrafo 3º, V, do Código Civil de 2002, em uma lide que versava 

sobre contrato de locação360.  

 Caminha em sua análise, ao que aduz que, entre os anos de 2008 e 2011, o Superior 

Tribunal de Justiça teria apreciado um conjunto de sete recursos, todos no sentido da 

aplicação do prazo decenal para a responsabilidade contratual361. 

                                                 
359 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1033241/RS, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, 
DJe 05/11/2008. “COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. TELECOM. CRT. CONTRATO DE 
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMEN- TAÇÃO DE AÇÕES. DIFERENÇA. PRESCRIÇÃO. 
DIREITO PESSOAL. DIVIDENDOS. ARTS. 177 DO CC/1916, 205 E 2.028 DO CC/2002. VALOR 
PATRIMONIAL DA AÇÃO. APURAÇÃO. CRITÉRIO. BALANCETE DO MÊS DA INTEGRALIZAÇÃO. 
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. LEI N. 11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ N. 8, DE 07.08.2008. 
APLICAÇÃO. 
I. Nas demandas em que se discute o direito à complementação de ações em face do descumprimento de 
contrato de participação financeira firmado com sociedade anônima, a pretensão é de natureza pessoal e 
prescreve nos prazos previstos no artigo 177 do Código Civil revogado e artigos 205 e 2.028 do Novo Código 
Civil. 
II. A complementação buscada pelos adquirentes de linha telefônica mediante contrato de participação 
financeira, deve tomar como referência o valor patrimonial da ação apurado com base no balancete do mês da 
respectiva integralização (REsp n. 975.834/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, unânime, DJU de 
26.11.2007).  
III. Julgamento afetado à 2a Seção com base no procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução n. 8/2008 
(Lei de Recursos Repetitivos).  
IV. Recurso especial conhecido em parte e provido”. 
360 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no Ag 1085156/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 
LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 30/03/2009).  
“DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL SEM CONDIÇÕES DE USO IMEDIATO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 
DANOS POR ILÍCITO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OCORRÊNCIA. ART. 206, § 3o, V, 
DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. APLICABILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.  
1. Configura-se ação de reparação de dano por ato ilícito contratual aquela em que o locador visa cobrar do ex-
locatário despesas referentes a danos causados no imóvel locado. Precedente do STJ. 
2. Nas ações de reparação de dano por ilícito contratual, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, nos termos do 
art. 206, § 3o, V, do Código Civil de 2002.  
3. Hipótese em que a ação foi ajuizada quando já ultrapassados mais de 3 (três) anos da devolução do imóvel 
locado, o que importa na prescrição do próprio fundo de direito pleiteado na inicial. 
4. Agravo improvido”.   
361 REsp 616.069/MA (Quarta Turma, j. 26/02/2008, DJe 14/04/2008); REsp 1.121.243/PR (Quarta Turma, j. 
25/08/2009, DJe 05/10/2009); REsp 1.222.423/SP (Quarta Turma, j. 15/09/2011, DJe 01/02/2012); REsp 
1.276.311/RS (Quarta Turma, j. 20/09/2011, DJe 17/10/2011); REsp 1.150.711/MG (Quarta Turma, j. 
06/12/2011, DJe 15/03/2012); AgRg no REsp 1.057.248/PR (Terceira Turma, j. 26/04/2011, DJe 04/05/2011); 
e AgRg no AREsp 14.637/RS (Quarta Turma, j. 27/09/2011, DJe 05/10/2011).  
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 Passando a analisar o período compreendido entre 2013 e o primeiro semestre de 

2016, conclui ser possível encontrar mais quatorze recursos julgados que abordam a questão 

da prescrição de responsabilidade contratual; e, com exceção de recursos que não 

impugnavam o julgamento relativo à prescrição dos tribunais de origem, todos os 

julgamentos do Superior Tribunal de Justiça decidiram pela aplicação da prescrição decenal 

para as hipóteses de responsabilidade contratual362.  

Por fim, ao deparar-se com julgado do segundo semestre de 2016363, afirma a 

Ministra relatora que: “após praticamente uma década de jurisprudência firmada no sentido 

de aplicar o prazo decenal à responsabilidade contratual, no julgamento do REsp 

1.281.594/SP (Terceira Turma, DJe 28/11/2016), esta Turma entendeu que o prazo 

                                                 
362 AgRg no Ag 1.401.863/PR (Quarta Turma, j. 12/11/2013, DJe 19/11/2013); AgRg no AREsp 426.951/PR 
(Quarta Turma, j. 03/12/2013, DJe 10/12/2013); REsp 1.326.445/PR, (Terceira Turma, j. 04/02/2014, DJe 
17/02/2014); REsp 1.159.317/SP (Terceira Turma, j. 11/03/2014, DJe 18/03/2014); AgRg no AREsp 
477.387/DF (Quarta Turma, j. 21/10/2014, DJe 13/11/2014); AgRg no REsp 1.436.833/RS (Terceira Turma, 
j. 27/05/2014, DJe 09/06/2014); AgRg no REsp 1.485.344/SP (Terceira Turma, julgado em 05/02/2015, DJe 
13/02/2015); AgRg no REsp 1516891/RS (Segunda Turma, j. 28/04/2015, DJe 06/05/2015); AgRg no Ag 
1327784/ES (Quarta Turma, j. 27/08/2013, DJe 06/09/2013); AgRg no REsp 1317745/SP (Terceira Turma, j. 
06/05/2014, DJe 14/05/2014); AgRg no REsp 1.411.828/RJ (Terceira Turma, j. 07/08/2014, DJe 19/08/2014); 
AgRg no AREsp 783.719/SP (Quarta Turma, j. 10/03/2016, DJe 17/03/2016); e AgInt no REsp 1.112.357/SP 
(Primeira Turma, j. 14/06/2016, DJe 23/06/2016).  
363 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1281594/SP, Terceira Turma, DJe 28/11/2016.   
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO 
CPC/1973. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO FUNDADA EM RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. 
PRAZO TRIENAL. UNIFICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A REPARAÇÃO CIVIL 
ADVINDA DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL E EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. 
PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DO MESMO FATO GERADOR: RESCISÃO 
UNILATERAL DO CONTRATO. DATA CONSIDERADA PARA FINS DE CONTAGEM DO LAPSO 
PRESCRICIONAL TRIENAL. RECURSO IMPROVIDO.  
1. Decidida integralmente a lide posta em juízo, com expressa e coerente indicação dos fundamentos em que 
se firmou a formação do livre convencimento motivado, não se cogita violação do art. 535 do CPC/1973, ainda 
que rejeitados os embargos de declaração opostos.  
2. O termo "reparação civil", constante do art. 206, § 3o, V, do CC/2002, deve ser interpretado de maneira 
ampla, alcançando tanto a responsabilidade contratual (arts. 389 a 405) como a extracontratual (arts. 927 a 
954), ainda que decorrente de dano exclusivamente moral (art. 186, parte final), e o abuso de direito (art. 187). 
Assim, a prescrição das pretensões dessa natureza originadas sob a égide do novo paradigma do Código Civil 
de 2002 deve observar o prazo comum de três anos. Ficam ressalvadas as pretensões cujos prazos prescricionais 
estão estabelecidos em disposições legais especiais.  
3. Na V Jornada de Direito Civil, do Conselho da Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça, realizada 
em novembro de 2011, foi editado o Enunciado n. 419, segundo o qual “o prazo prescricional de três anos para 
a pretensão de reparação civil aplica-se tanto à responsabilidade contratual quanto à responsabilidade 
extracontratual”.  
4. Decorrendo todos os pedidos indenizatórios formulados na petição inicial da rescisão unilateral do contrato 
celebrado entre as partes, é da data desta rescisão que deve ser iniciada a contagem do prazo prescricional 
trienal. 
5. Recurso especial improvido”.  
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prescricional deve ser o mesmo, três anos, tanto para responsabilidade contratual para a 

extracontratual”364.  

 E, no acórdão que, nas palavras de Nancy Andrighi, teria alterado posição anterior 

no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto ao prazo de prescrição diante da 

responsabilidade contratual, teriam sido firmadas as seguintes conclusões: (i) o termo 

“reparação civil” é abrangente o bastante para se referir igualmente à responsabilidade 

contratual e à extracontratual; (ii) o prazo trienal é mais adequado às regras regentes da 

responsabilidade contratual; e (iii) que o princípio da isonomia impõe a utilização do prazo 

trienal também para a responsabilidade contratual.  

 Após o minucioso estudo ora mencionado, prossegue a Ministra em seu voto, 

passando a buscar infirmar as conclusões acima, constantes no acórdão proferido no Recurso 

Especial 128.594/SP, no que se refere à incidência do prazo trienal para hipóteses de 

responsabilidade contratual.  

Em interessante estratégia, foram verificadas todas as ocorrências do termo 

“reparação civil” no Código Civil de 2002, encontrando-se esta nos artigos 932, 942, 943, e 

953, ou seja, todas contidas no Título IX, do Livro I, da Parte Especial, que versa sobre 

responsabilidade civil extracontratual: 

Nas hipóteses em que o CC/02 se refere à inadimplemento contratual, tal como o 
Título IV do Livro I da Parte Especial (arts. 389 a 405), não há menção à expressão 
“reparação civil”. Da mesma forma no CC/16, o qual não continha a esse termo 
nos arts. 955 a 963 e 1056 a 1061, os quais dispunham sobre inadimplemento 
contratual. Dessa forma, partindo-se de uma interpretação literal do texto 
normativo, compreende-se que o termo “reparação civil” foi utilizado pelo 
legislador apenas quando pretendeu se referir à responsabilidade 
extracontratual365.  

 Demonstrada a conclusão acima com fundamento no que chamou de “elemento 

normativo-literal”, prossegue a Ministra a tratar do “elemento lógico-sistemático”, por meio 

do qual estabelece importante distinção quanto às consequências do inadimplemento 

contratual, cabendo ao credor, nessa hipótese, três alternativas: (i) execução específica, (ii) 

execução específica cumulada com perdas e danos, e (iii) diante do inadimplemento 

definitivo, escolher entre a execução pelo equivalente ou, observados os pressupostos 

necessários, a resolução da relação jurídica contratual. 

                                                 
364 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. EResp 1.280.825; RJ 2011/0190397-7, j. 27/06/2018. 
365 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. EResp 1.280.825; RJ 2011/0190397-7, j. 27/06/2018. 



199 
 

 E, uma vez colocadas as hipóteses acima, conclui pela necessidade de observância 

das mesmas regras às três situações, razão pela qual “considerando a logicidade e a 

integridade da legislação civil, por questão de coerência, é necessário que o credor esteja 

sujeito ao mesmo prazo para exercer as três pretensões que a lei põe à sua disposição como 

possíveis reações ao inadimplemento”.   

 Por fim, merecedora de menção a conclusão apresentada no voto relator ora 

estudado, ao afirmar, para fins de sedimentação do posicionamento externado no sentido da 

distinção entre os prazos prescricionais a serem observados nas hipóteses de 

responsabilidade contratual e extracontratual, a necessidade de aplicação do prazo de dez 

anos para a primeira – contratual – e três anos para a extracontratual: 

Nesse sentido, o art. 205 do CC/02 mantém a integridade lógica e sistemática da 
legislação civil. Assim, quando houver mora, o credor poderá exigir tanto a 
execução específica como o pagamento por perdas e danos, pelo prazo de dez 
anos. Da mesma forma, diante do inadimplemento definitivo, o credor poderá 
exigir a execução pelo equivalente ou a resolução contratual e, em ambos os casos, 
o pagamento de indenização que lhe for devida, igualmente pelo prazo de dez 
anos.  

(...) 

Nesse contexto, visando a preservação da coerência do CC/02 e para lhe atribuir 
a melhor significação e evitar antinomias, a melhor interpretação sistemática dos 
dispositivos normativos em julgamento mostra-se aquela que atribui a mesma 
regra prescricional para as consequências negativas originadas do mesmo 
fato e com mesmos fundamentos jurídicos. Em resumo, para as mesmas causas, 
as mesmas consequências devem ser observadas366. (grifos no original) 

 Ocorre que, visando demonstrar a já mencionada dificuldade em se atingir grau 

mínimo de consenso no que se refere aos prazos prescricionais incidentes diante do 

inadimplemento contratual, imperiosa a continuidade do estudo do acórdão sob a relatoria 

da Ministra Nancy Andrighi, com a subsequente análise do voto-vista vencido proferido pelo 

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. 

 Importante pontuar, de início, ter o Ministro apresentado voto vencido, no qual 

discorda do posicionamento da Ministra relatora, concluindo pela necessária semelhança 

entre os prazos a serem observados diante de um ilícito extracontratual e do inadimplemento 

contratual, in verbis, 

Pelo que se extrai da literalidade da norma, o legislador pátrio unificou o prazo 
prescricional da pretensão de reparação civil, de modo que hoje é 
completamente desinfluente distinguir se a ação reparatória está fundada em 

                                                 
366 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. EResp 1.280.825; RJ 2011/0190397-7, j. 27/06/2018. 
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responsabilidade contratual ou extracontratual, mesmo porque não se revela 
razoável admitir interpretação restritiva de norma que, por sua própria redação, 
evidencia o propósito de ser abrangente. 

Além disso, a disposição inserta no art. 205 do Código Civil de que ‘a prescrição 
ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor’, deixa evidente 
que esse prazo decenário é residual, aplicando-se de forma excepcional, apenas 
quando verificada a inexistência de previsão legal específica367. (grifos no 
original) 

 Ou seja, trata-se de posições antagônicas em votos proferidos no mesmo acórdão, 

este extremamente recente, e, a causar algo próximo a uma indignação é o fato de ambos os 

julgadores utilizarem farta e séria doutrina, assim como ambos juntarem, em seus votos, 

diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça, cada qual com o posicionamento que lhes 

parece cabível, tendo o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva concluído seu voto vencido com 

a seguinte observação: 

Impõe-se destacar, por fim, que a orientação aqui esposada é aquela que, sob a 
ótica desse julgador, se encontra mais alinhada não só à majoritária posição da 
doutrina especializada como também à jurisprudência dominante desta Corte 
Superior, como que se pode inferir do inteiro teor dos seguintes arestos, que ora 
são citados apenas à título exemplificativo: REsp no 822.914/RS, Rel. Min. 
Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ de 19/6/2006; AgRg no Ag no 
1.085.156/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 
30/03/2009; REsp no 1.546.424/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, 
DJe de 2/10/2017; REsp no 1.632.842/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 
Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe 15/9/2017; REsp no 1.589.598/MS, 
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 22/6/2017; REsp 
no 1.281.594/SP, Rel. Min. Marco Auréli Bellizze, Terceira Turma, julgado em 
22/11/2016, DJe de 28/11/2016 e REsp no 1.577.229/MG, Rel. Min. Nancy 
Andrighi, Terceira Turma, DJe de 14/11/2016368.  

 Dessa forma, com a breve análise do EREsp 1.280.825, julgado pelo Superior 

Tribunal de Justiça em junho de 2018, viabiliza-se a compreensão do debate doutrinário e 

jurisprudencial ainda presente, mesmo após quase vinte anos de vigência do Código Civil 

de 2002, acerca dos prazos prescricionais a serem observados diante dos cenários de 

responsabilidade civil contratual e extracontratual. 

 Sendo sua definição tão cara aos negócios de forma geral, nota-se o impacto da 

insegurança gerada pela ausência de consenso nos tribunais no ambiente da construção civil, 

o qual é significativamente mais intenso em grandes obras e em contratos internacionais de 

construção, pela sua óbvia maior complexidade. 

                                                 
367 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. EResp 1.280.825; RJ 2011/0190397-7, j. 27/06/2018. 
368 Ibid.  
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 Portanto, passa-se agora à análise do que se denomina prazo para notificação de 

defeitos no Red Book, com vistas a concluir pela forma como esse modelo contratual deverá 

recepcionar os aspectos ligados ao prazo de garantia, prazos prescricionais, e mesmo aos 

vícios ocultos redibitórios na empreitada.  

 O prazo para notificação de defeitos é tratado como termo definido pelo item 1.1.3.7 

do Red Book, podendo ser conceituado, de forma genérica, como o período dentro do qual 

caberá ao dono da obra notificar o empreiteiro de quaisquer defeitos nos trabalhos, ou 

mesmo da necessidade de realização de trabalhos pendentes mencionados no certificado de 

recepção dos trabalhos, sendo que os trabalhos a que se refere devem ser vistos como os 

permanentes e os provisórios, além das seções da obra, caso previsto inicialmente no 

contrato a sua divisão em seções369 370.  

 A subcláusula 11.1 do Red Book é clara ao afirmar a obrigação do empreiteiro de (i) 

concluir qualquer trabalho que se encontre pendente na data indicada no certificado de 

recepção dos trabalhos, assim como (ii) eliminar defeitos ou danos que sejam notificados 

pelo dono da obra até o fim do mencionado prazo para notificação de defeitos. 

 As obrigações acima são extraídas das alíneas (a) e (b) da subcláusula 11.1, 

constando à alínea (a) que a conclusão de qualquer trabalho pendente deve ser realizada 

“dentro do prazo razoável” ordenado pelo engenheiro, expressão esta certamente vaga e que 

pode dar ensejo a disputas a depender do custo e tempo envolvidos na conclusão dos 

trabalhos tidos por pendentes. 

 Já à alínea (b), afirma-se a obrigatoriedade de eliminação de defeitos ou danos pelo 

empreiteiro, desde que notificados dentro do prazo constante no item 1.1.3.7, cuja definição 

                                                 
369 Nesse ponto, vale menção ao artigo 614 do Código Civil, que expressamente autoriza a divisão da obra em 
partes distintas: “Art. 614. Se a obra constar de partes distintas, ou for de natureza das que se determinam por 
medida, o empreiteiro terá direito a que também se verifique por medida, ou segundo as partes em que se 
dividir, podendo exigir o pagamento na proporção da obra executada.” 
370 Sobre a possibilidade da divisão dos trabalhos em seções, tem-se que esta deve ser expressamente prevista 
no contrato: “‘Section’ is defined as a part of the Works specified in the relevant contract document 83 as a 
Section (if any). 84 To invoke the provisions for sectional completion, for parts of the Works to have the status 
of Sections it is therefore essential that they are expressly specified as such in the relevant contract document. 
The definition of these Sections should be in sufficient detail to avoid any uncertainty as to what part of the 
Works they relate, for example with precise geographical details. 85 If no Sections are defined in the relevant 
contract document (or elsewhere in the Contract), the sectional completion provisions will not apply.” BAKER, 
Ellis et al. Fidic Contracts: Law and Practice. 5a ed. Londres: Informa Law from Routledge, 2009. p. 250. 
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deverá se dar contratualmente: “Subclause 1.1.3.7 does not say how long the Defects 

Notification Period is to be, that must be agreed and noted in the Appendix to Tender”.371  

 Não obstante, não se tem clara a dimensão da responsabilidade a que se sujeita o 

empreiteiro dentro do mencionado prazo para notificação de defeitos, afirmando Michael 

Robinson, em obra de leitura obrigatória sobre o tema, seu afastamento em casos de danos 

ou de defeitos causados pela utilização equivocada ou falta de manutenção pelo dono da 

obra: 

The defects must be defects relating to the Contractor’s obligations under the 
Contract. Not infrequently disputes arise in respect for responsibility for defects. 
The cause of a defect should be noted and recorded. The contractor is not 
responsible for defects which arises from improper use or inadequate maintenance 
of the Works by the Employer.372 (grifos nossos) 

Na mesma linha, pode-se inferir dos comentários de Jeremy Glover e Simon 

Hughes373 às subcláusulas 11.1 e 11.2, a interpretação pelo que se poderia vislumbrar como 

responsabilidade objetiva do empreiteiro nos casos de defeitos ou danos dentro do prazo 

para notificação de defeitos, afastada apenas nas hipóteses trazidas pela subcláusula 11.2, 

ou seja, caso não se devam a (i) qualquer projeto de responsabilidade do empreiteiro, (ii) 

instalações, materiais ou trabalhos que não estejam conformes com o contrato e (iii) 

incumprimento de qualquer outra obrigação pelo empreiteiro: 

Sub-clause 11.1 makes the Contractor responsible for remedying defects 
regardless of responsibility. 

The scheme used here in sub-cl. 11.2 achieves the clear and sensible result that, 
save in the case of design, workmanship or other default by the Contractor, the 
work is treated, and valued, as a Variation, in accordance with sub-cl. 13.3.374 
(grifos nossos) 

 Acerca desse aspecto em particular, importante notar que, caso os danos ou defeitos 

não sejam decorrentes de ações ou omissões do empreiteiro, ou mesmo estejam fora do 

                                                 
371 GLOVER, Jeremy; HUGHES, Simon. Understanding the Fidic Red Book: a clause-by-clause 
commentary. 2a ed. Londres: Thomson Reuters. 2011. p. 238. “A subcláusula 1.1.3.7 não diz quanto tempo 
deve durar o Período de Notificação de Defeitos, que deve ser acordado e anotado no Apêndice da Proposta”. 
372 ROBINSON, Michael D. Contractor’s Guide to the FIDIC Conditions of Contract. Chicester: Wiley-
Blackwell, 2011. p. 55. “Os defeitos devem ser defeitos relacionados às obrigações do Empreiteiro nos termos 
do Contrato. Não raro, as disputas surgem em respeito à responsabilidade por defeitos. A causa de um defeito 
deve ser anotada e registrada”. (tradução nossa; grifos nossos). 
373 GLOVER, Jeremy; HUGHES, Simon. Understanding the Fidic Red Book: a clause-by-clause 
commentary. 2a ed. Londres: Thomson Reuters. 2011. p. 240. 
374 “A subcláusula 11.1 responsabiliza o Empreiteiro por remediar defeitos independentemente de 
responsabilidade. O esquema usado aqui na subcl. 11.2 alcança o resultado claro e sensato de que, salvo no 
caso de projeto, mão de obra ou de outro defeito do Empreiteiro, o trabalho é tratado e valorizado como uma 
Alteração, de acordo com a subclasse. 13.3”. (tradução nossa; grifos nossos) 
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âmbito das suas obrigações contratuais, caberá a este apresentar um pleito ao engenheiro, 

para fins de recebimento do valor equivalente, ou ainda verificar-se-á a necessidade de novo 

ajuste contratual para o caso específico: 

The Contractor is responsible for all costs arising out of his obligations to correct 
defects and repair damages that are within his contractual responsibility. If the 
work is attributable to another cause, the Contractor shall be notified promptly by 
the Employer or Engineer under the Variation Procedure of Sub-Clause 13.3. If 
the Contractor receives such a notice without reference to Sub-Clause 13.3, he is 
obliged to carry out the work and make claim for payment following the 
procedures of Sub-Clause 20.1. 

Any work notified under this heading must be within the scope of the Works. The 
Contractor is under no obligation to carry out works outside the scope of Works 
although there is nothing to prevent the Parties making separate agreements for 
any extra contractual work.375 

 Mencionado prazo para notificação de defeitos inicia-se com a emissão do 

certificado de recepção dos trabalhos pelo engenheiro, estendendo-se pelo período previsto 

contratualmente, cabendo ao empreiteiro, para fins de emissão do certificado, observar uma 

série de atos em sequência, quais sejam, (i) requerer ao gestor de projeto a emissão de 

certificado de recepção, mediante notificação escrita376, nunca antes do décimo quarto dia 

em que julga que os trabalhos a serem entregues estarão finalizados; (ii) recebida a 

notificação, terá o gestor de projeto o prazo de vinte e oito dias para manifestar-se, seja 

mediante a emissão do certificado, ou mesmo mediante sua negativa devidamente 

justificada377 378; (iii) uma vez rejeitada a emissão do certificado de recepção, caberá ao 

                                                 
375 ROBINSON, Michael D. Contractor’s Guide to the FIDIC Conditions of Contract. Chicester: Wiley-
Blackwell, 2011. p. 55-56. “O Empreiteiro é responsável por todos os custos decorrentes de suas obrigações 
para corrigir defeitos e reparar danos que estejam dentro de sua responsabilidade contratual. Se o trabalho for 
atribuível a outra causa, o Empreiteiro deverá ser notificado imediatamente pelo Dono da Obra ou Engenheiro, 
de acordo com o Procedimento de Alteração da subcláusula 13.3. Se o Empreiteiro receber tal notificação sem 
referência à Subcláusula 13.3, ele é obrigado a realizar o trabalho e fazer o pedido de pagamento seguindo os 
procedimentos da Subcláusula 20.1. 
Qualquer trabalho notificado sob este título deve estar dentro do escopo dos Trabalhos. O Empreiteiro não tem 
obrigação de realizar trabalhos fora do escopo dos Trabalhos, embora não haja nada que impeça as Partes de 
fazer acordos separados para qualquer trabalho contratual extra”. (tradução nossa). 
376 Deverá o empreiteiro observar o quanto previsto na subcláusula 1.3 – Communications -, para fins de 
notificação do engenheiro visando a emissão de um Certificado de Recepção dos Trabalhos. 
377 Acerca da negativa justificada do engenheiro e suas consequências, afirma-se: “If the contract administrator 
rejects the Contractor’s application, he is required to give reasons for his rejection and to specify the work that 
is required to be completed for the Works or Section to have been completed to enable the Taking-Over 
Certificate to be issued. The Contractor is then required to complete the specified work before making a further 
application”. BAKER, Ellis et al. Fidic Contracts: Law and Practice. 5a ed. Londres: Informa Law from 
Routledge, 2009. p. 255. 
378 Caso se verifique uma omissão do engenheiro, expirado o prazo de 28 dias previsto na cláusula 10.1, 
considera-se que o Certificado de Recepção foi emitido no último dia do referido prazo, desde que os trabalhos 
ou a seção estejam substancialmente de acordo com o contrato: “If the contract administrator fails to respond 
by either issuing a Taking-Over Certificate or rejecting the application within the required 28-day period, by 
Sub-Clause 10.1 a Taking-Over Certificate is deemed to have been issued on the 28th day if the Works or 
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empreiteiro adequar os trabalhos indicados pelo engenheiro, ou concluir aqueles apontados 

como não finalizados379.  

Note-se apenas que, em paralelo, deverão os trabalhos a ser recebidos pelo dono da 

obra ter sido aprovados nos devidos ensaios previstos na cláusula 9 do Red Book; trata-se de 

procedimento que atenderá aos requisitos da subcláusula 7.4, assim como da 4.1(d)380. 

 Os ensaios, conforme subcláusulas 9.1 e 7.3, serão precedidos de notificação 

encaminhada pelo empreiteiro ao engenheiro, com antecedência mínima de vinte e um dias 

da data em que o empreiteiro julgue que estará em condições de efetuá-los, devendo o 

engenheiro informar, com não menos de vinte e quatro horas de antecedência, a data na qual 

pretende que os testes sejam realizados381. 

 Frise-se apenas que os ensaios contemplados na subcláusula 7.4 – Testing – e aqueles 

previstos na cláusula 9 – Tests on Completion – não se confundem, tratando aquela de 

ensaios antes da conclusão dos trabalhos e esta, de testes a serem realizados para propiciar a 

efetiva recepção da obra ou de seções desta pelo contratante382.  

 Ainda que não aprovados os trabalhos nos ensaios, terá o dono da obra a faculdade 

de recebê-los, em atenção à subcláusula 9.4(c), situação na qual caberá a dedução do preço 

do contrato, de um valor apropriado para compensar o contratante do prejuízo causado pela 

não aprovação nos ensaios. 

 Acerca especificamente da necessidade de aprovação dos trabalhos nos ensaios, 

assim como da possibilidade de ordem para emissão do certificado de recepção dos 

                                                 
Section are ‘‘substantially in accordance with the Contract’’. This deemed issue of the Taking-Over Certificate 
is clearly intended to provide strong encouragement to the contract administrator to respond to the Contractor’s 
application within the required time, whilst also providing protection to the Employer if the Works are not 
‘‘substantially in accordance with the Contract’. Ibid. p. 255. 
379 Resta claro ainda, na presente hipótese, que a negativa de emissão de um certificado de recepção dos 
trabalhos pelo engenheiro poderá colidir com o quanto o empreiteiro julga adequado, do que poderá emergir 
um pleito ao Conselho de Resolução de Disputas e, se for o caso, posteriormente à arbitragem.  
380 GLOVER, Jeremy; HUGHES, Simon. Understanding the Fidic Red Book: a clause-by-clause 
commentary. 2a ed. Londres: Thomson Reuters. 2011. p. 220. 
381 Válida de menção a observação de Jeremy Glover e Simon Hughes no que se refere ao aspecto prático da 
designação e realização dos ensaios, in verbis, “In practice, it is likely that the parties will know well in advance 
when an item is due to be completed and so tests will often be arranged ahead of completion.” GLOVER & 
HUGHES, op. cit., p. 171. 
382 Ibid. p. 171. 
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trabalhos a ser dada pelo dono da obra, mesmo em caso de falha no resultado dos ensaios, 

afirma-se: 

5.112 By Sub-Clause 8.2(a), all the Books require that the Works must have 
passed the Tests on Completion as a condition precedent for the Works to be 
considered to have been completed. Tests on Completion are discussed in Chapter 
3, paragraphs 3.385 et seq . However, if the Works fail the Tests on Completion 
after an initial failure, the Employer has the option under Sub-Clause 9.4(c) to 
elect to have a Taking-Over Certificate issued.383 (grifos nossos) 

 Submete-se, ainda, o empreiteiro à obrigação de, nos casos em que figure como 

responsável por parte dos projetos da obra, submeter ao engenheiro, em momento pretérito 

à realização dos ensaios para recepção dos trabalhos, os documentos mencionados na 

cláusula 4.1, CONS: 

4 – The Contractor 

4.1 – Contractor’s General Obligations 

(...) 

If the Contract specifies that the Contractor shall design any part of the Permanent 
Works, then unless otherwise stated in the Particular Conditions: 

(a) the Contractor shall submit to the Engineer the Contractor’s Documents 
for this part in accordance with the procedures specified in the Contract; 
(b) these Contractor’s Documents shall be in accordance with the 
Specification and Drawings, shall be written in the language for communications 
defined in Sub-Clause 1.4 [Law and Language], and shall include additional 
information of each Party’s designs; 
(c) the Contractor shall be responsible for this part and it shall, when the 
Works are completed, be fit for such purposes for which the part is intended as are 
specified in the Contract; and 
(d) prior to the commencement of the Tests on Completion, the Contractor 
shall submit to the Engineer the “as-built” documents and operation and 
maintenance manuals in accordance with the Specification and in sufficient detail 
for the Employer to operate, maintain, dismantle, reassemble, adjust and repair 
this part of the Works. Such part shall not be considered to be completed for the 
purposes of taking-over under Sub-Clause 10.1 [Taking Over of the Works and 
Sections] until these documents and manuals have been submitted to the 
Engineer.384 (grifos nossos) 

                                                 
383 BAKER, Ellis et al. Fidic Contracts: Law and Practice. 5a ed. Londres: Informa Law from Routledge, 
2009. p. 242. “5.112 Pela Subcláusula 8.2 (a), todos os Livros exigem que os Trabalhos tenham passado nos 
Testes de Conclusão como condição precedente para os Trabalhos serem considerados como concluídos. Testes 
de Conclusão são discutidos no Capítulo 3, parágrafos 3.385 e seguintes. No entanto, se os Trabalhos falharem 
nos Testes de Conclusão após uma falha inicial, o Dono da Obra terá a opção, de acordo com a Subcláusula 
9.4 (c), de solicitar a emissão de um Certificado de Transferência. ”(tradução nossa; grifos nossos) 
384 “4 – O Empreiteiro 
4.1 – Obrigações Gerais do Empreiteiro 
(...) 
Se o contrato dispuser que o Empreiteiro deve elaborar o projecto de qualquer parte dos Trabalhos Definitivos, 
então, salvo disposição em contrário nas Condições Particulares: 
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 Será possível ainda, conforme a subcláusula 11.3, uma extensão do período de 

notificação de defeitos, o que se dará diante de situações nas quais “(...) os referidos 

Trabalhos, Secção ou um elemento significativo das Instalações (conforme aplicável e após 

a respectiva recepção) não puderem ser utilizados para os fins a que se destinam em virtude 

de um defeito ou dano”.385 

 A pretendida extensão de prazo deverá ser precedida de um pleito a ser apresentado 

pelo dono da obra, e incidirá apenas e tão somente sobre a parte dos trabalhos ou a seção 

cuja utilização esteja impedida, não podendo ultrapassar o prazo de dois anos386. 

 Em não sendo o empreiteiro capaz de remediar os danos ou defeitos apontados, 

incidirá a subcláusula 11.4 – Failure to Remedy Defects -, ao que poderá o dono da obra, à 

sua escolha, (a) realizar ele próprio a adequação ou contratar terceiros para fazê-lo, às 

expensas do empreiteiro, obrigando-se este a pagar ao dono da obra os custos incorridos de 

forma razoável para a eliminação do defeito ou dano; (b) apresentar um pleito ao engenheiro 

para que reduza o preço do contrato; ou (c) caso o defeito ou dano prive de modo 

significativo o dono da obra de todo o benefício dos trabalhos ou de qualquer parte 

significativa destes, extinguir o contrato, situação extrema e que raramente ocorre387.   

 Quanto à possibilidade de extinção contratual trazida pela alínea (c) da subcláusula 

11.4, consta nesta que: 

                                                 
(a) o Empreiteiro deve submeter à apreciação do Gestor de projecto os documentos do Empreiteiro relativos a 
essa parte, de acordo com os procedimentos previstos no Contrato; 
(b) estes Documentos do Empreiteiro devem estar conformes com a Especificação e os Desenhos, devem ser 
redigidos na língua definida na n.º 4 [Lei Aplicável e Língua] da Clausula 1 e incluir informação adicional 
requerida pelo Gestor de Projecto para aditamento aos Desenhos de modo a coordenar os projectos de cada 
uma das Partes; 
(c) o Empreiteiro é responsável por esta parte dos Trabalhos e por assegurar que a mesma, uma vez concluída, 
desempenha as finalidades a que se destina conforme especificado no Contrato; e 
(d) antes do início dos Ensaios para Recepção dos Trabalhos, o Empreiteiro deve apresentar ao Gestor de 
Projecto as telas finais e os manuais de operação e manutenção conforme previsto na Especificação e com o 
detalhe suficiente que permita ao Dono da Obra operar, manter, desmontar, reinstalar, ajustar e reparar esta 
parte dos Trabalhos. Tal parte não se considera concluída para efeitos da recepção prevista no n.º 1 [Recepção 
dos Trabalhos e Secções] da Cláusula 10 até que os referidos documentos e manuais tenham sido apresentados 
ao Gestor de projecto”. (grifos nossos) 
385 “11.3 Extension of Defects Notification Period. 
The Employer shall be entitled subject to Sub-Clause 2.5 [Employer’s Claims] to an extension of the Defects 
Notification Period for the Works or a Section if and to the extent that the Works, Section or a major item of 
Plant (as the case may be, and after taking over) cannot be used for the purposes for which they are intended 
by reason of a defect or damage. (…)”  
386 ROBINSON, Michael D. Contractor’s Guide to the FIDIC Conditions of Contract. Chicester: Wiley-
Blackwell, 2011. p. 56. 
387 Ibid. p. 56. 
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(...) sem prejuízo de quaisquer outros direitos conferidos pelo Contrato ou por 
outro modo, o Dono da Obra terá então direito a reaver todos os montantes  pagos 
pelos Trabalhos ou pela parte em causa (conforme aplicável), acrescido dos custos 
de financiamento e do custo com a respectiva  desmontagem, limpeza do Local da 
Obra e devolução das Instalações e Materiais ao Empreiteiro.388 

 Trata-se certamente de hipótese extrema, ao prever a possibilidade de o contratante 

enjeitar a obra, com a consequente indenização pelos prejuízos sofridos, enumerados 

exemplificativamente na alínea (c) da subcláusula acima transcrita.  

 Em continuação, a importância do ora abordado certificado de recepção dos 

trabalhos reside não somente no fato de tratar-se do dies a quo a partir do qual terá início o 

que se pode denominar período de garantia, mas relaciona-se também com a incidência de 

eventual indenização consubstanciada nos delay damages: 

5.105 Under Sub-Clause 8.2 of the Red, MDB, Yellow and Silver Books, the 
Contractor is required to ‘‘complete the whole of the Works, and each Section (if 
any) within the Time for Completion for the Works, and each Section (as the case 
may be)’’. The words ‘‘complete the whole of the Works’’ here, however, should 
not be read in isolation as an absolute obligation. 5.106 If the Contractor fails to 
comply with Sub-Clause 8.2, he is liable, under SubClause 8.7 [Delay Damages], 
to pay delay damages to the Employer. These delay damages are stated to be 
payable for each day between the Time for Completion and the date stated in the 
Taking-Over Certificate.389(grifos nossos) 

 Portanto, o que se verifica é a necessidade de leitura do certificado de recepção dos 

trabalhos em conjunto com o denominado prazo para conclusão previsto no item 1.1.3.3 do 

                                                 
388 “11.4 Failure to Remedy Defects. 
If the Contractor fails to remedy any defect or damage within a reasonable time, a date may be fixed by (or on 
behalf of) the Employer, on or by which the defect or damage is to be remedied. The Contractor shall be given 
reasonable notice of this date. 
If the Contractor fails to remedy the defect or damage by this notified date and this remedial work was to be 
executed at the cost of the Contractor under Sub-Clause 11.2 [Cost of Remedying Defects], the Employer may 
(at his option): 
(…) 
(a) if the defect or damage deprives the Employer of substantially the whole benefit of the Works or any 
major part of the Works, terminate the Contract as a whole, or in respect of such major part which cannot be 
put to the intended use. Without prejudice to any other rights, under the Contract or otherwise, the Employer 
shall then be entitled to recover all sums paid for the Works or for such part (as the case may be), plus financing 
costs and the cost of dismantling the same, clearing the Site and returning Plant and Materials to the 
Contractor”.  
389 BAKER, Ellis et al. Fidic Contracts: Law and Practice. 5a ed. Londres: Informa Law from Routledge, 
2009. p. 241. “5.105 Nos termos da Subcláusula 8.2 dos Livros Vermelho, MDB, Amarelo e Prata, o 
Empreiteiro deverá 'concluir a totalidade dos Trabalhos, e cada Seção (se houver) dentro do Prazo para 
Conclusão dos Trabalhos, e cada das Seções (conforme o caso)''. Os termos "Completar o conjunto dos 
Trabalho" aqui, no entanto, não devem ser lidas isoladamente como uma obrigação absoluta. 5.106 Se o 
Empreiteiro não cumprir a Subcláusula 8.2, será responsável, nos termos da Subcláusula 8.7 [Cláusula Penal], 
pelo pagamento de indenização por atraso ao Dono da Obra. Estes danos por atraso são declarados como 
devidos para cada dia entre o momento da conclusão e a data indicada no Certificado de Ocupação”. (tradução 
nossa).  
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Red Book, uma vez que eventual indenização decorrente da mora do empreiteiro incidirá do 

final do prazo para conclusão dos trabalhos, até a data de emissão do certificado de 

recepção dos trabalhos.  

 Na linha do quanto exposto acima, deve-se afirmar que a emissão do certificado de 

recepção dos trabalhos materializa a transmissão da posse direta destes ao dono da obra, 

passando a incidir, ao que parece, a regra res perit domino e suas consequências, razão pela 

qual, a partir da sua efetiva recepção, passará ao contratante a responsabilidade pelo cuidado 

e manutenção da obra: 

Under the Red, MDB, Yellow and Silver Books, 89 the Works (and Sections) are 
to be taken over by the Employer. This concept of ‘taking-over’ by the Employer 
plays a central role in the regulation and demarcation of the Parties’ 
responsibilities under the Contract. In broad terms, taking-over marks the stage at 
which the Works are handed back to the Employer for use, together with the 
responsibility for the care of the Works which up to then was with the Contractor. 
390 (grifos nossos) 

 Ainda nesse sentido, mas a tratar especificamente da hipótese de recepção pelo dono 

da obra de partes dos trabalhos391, Jeremy Glover e Simon Hughes, ao mencionarem a 

possibilidade de o dono da obra requerer ao engenheiro a emissão de certificado de recepção 

para parte dos trabalhos, afirmam que a imissão na posse acarretará a responsabilidade por 

aquela parte dos trabalhos, com consequências em eventual indenização a ser devida pelo 

empreiteiro a título de delay damages: 

The consequences of the Employer using any part of the Works before a Taking-
Over Certificate is issued as set out in sub-call 10.2(a) to (c) are that: 

(i) that part shall be deemed to have been taken over; 
(ii) the Employer will be responsible for that part of the Works which have 
been taken over; 

(…) 

The other potential problem caused by the Employer taking over parts of the 
Works at an early (and unanticipated stage) relates to Delay Damages. We 
discussed the difficulties caused by sectional completion in sub-cl. 8.7 above. Sub-

                                                 
390 BAKER, Ellis et al. Fidic Contracts: Law and Practice. 5a ed. Londres: Informa Law from Routledge, 
2009. p. 251. “Sob os livros Vermelho, MDB, Amarelo e Prata, 89 os Trabalhos (e Seções) devem ser 
assumidas pelo Dono da Obra. Este conceito de "tomada a cargo" pelo Dono da Obra desempenha papel central 
na regulação e demarcação das responsabilidades das Partes sob o Contrato. Em termos gerais, essa aquisição 
marca o estágio no qual os Trabalhos são devolvidos ao Dono da Obra para uso, juntamente com a 
responsabilidade pelo cuidado dos Trabalhos que até então estavam com o Empreiteiro”. (tradução nossa; 
grifos nossos).  
391 Importante nesse ponto ter clara a noção de que “partes da obra”, no Red Book, é conceito distinto de 
“seções da obra”, sendo estas últimas aquelas assim descritas no contrato, caso neste conste previsão específica 
de divisão dos trabalhos permanentes em seções. 
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clause 10.2 recognises that where a Taking-Over Certificate is issued in respect of 
a part of the Works, then the Employer’s entitlement to Delay Damages is reduced 
proportionally.”392 (grifos nossos) 

 Por fim, válido esclarecer que a emissão do certificado de recepção dos trabalhos, 

não obstante venha gerar as consequências acima descritas, não se confunde com o 

certificado de boa execução, definido no item 1.1.3.8 do Red Book.  

 Este será emitido a favor do empreiteiro apenas após o transcurso do prazo para 

notificação de defeitos, a partir do que, finalmente, considerar-se-ão adimplidas as 

obrigações contratuais do contratado, constando expressamente à subcláusula 11.9, que “(...) 

Apenas o Certificado de Boa Execução será considerado como uma aceitação dos 

Trabalhos”393. 

 Ou seja, caracterizado o prazo para notificação de defeitos constante como termo 

definido no item 1.1.3.7 do Red Book, pode-se afirmar tratar-se de prazo de garantia 

contratual a ser indicado no anexo à proposta. 

 Com isso, imperiosa a análise de sua relação com a garantia legal prevista no já 

discutido artigo 618 do Código Civil. 

 Nesse sentido, por afigurar-se o prazo para notificação de defeitos como prazo de 

garantia contratual a ser indicado no contrato, sua definição deverá revestir-se de cautela, 

                                                 
392 GLOVER & HUGHES, op. cit., p. 232. “As consequências de o Dono da Obra usar qualquer parte dos 
Trabalhos antes de um Certificado de Ocupação ser emitido conforme estabelecido na subcláusula 10.2 (a) a 
(c) são as seguintes: 
(i) essa parte será considerada como tendo sido tomada a cargo; 
(ii) o Dono da Obra será responsável pela parte dos Trabalhos que foram adquiridas; 
(…) 
O outro problema potencial causado pelo Dono da Obra assumindo partes dos Trabalhos em um estágio inicial 
(e imprevisto) está relacionado a Atraso de Danos. Discutimos as dificuldades causadas pelo preenchimento 
seccional na subcl. 8,7 acima. A subcláusula 10.2 reconhece que, quando um Certificado de Ocupação for 
emitido em relação a uma parte dos Trabalhos, o direito do Dono da Obra a obter Danos por atraso da entrega 
é reduzido proporcionalmente”. (tradução nossa; grifos nossos) 
393 “11.9 Performance Certificate. 
Performance of the Contractor’s obligations shall not be considered to have been completed until the Engineer 
has issued the Performance Certificate to the Contractor, stating the date on which the Contractor completed 
his obligations under the Contract. 
The Engineer shall issue the Performance Certificate within 28 days after the latest of the expiry date of the 
Defects Notification Period, or as soon thereafter as the Contractor has supplied all the Contractor’s Documents 
and completed and tested all the Works, including remedying any defects. A copy of the Performance 
Certificate shall be issued to the Employer. 
Only the Performance Certificate shall be deemed to constitute acceptance of the Works”. 
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uma vez que impactará no prazo de garantia quinquenal do Código Civil, assim como no 

início de fluência do prazo referente aos vícios redibitórios394. 

 Isso posto, e tendo como premissa a efetiva impossibilidade de redução do prazo de 

cinco anos do artigo 618, visando a evitar qualquer risco de cumulação do prazo de garantia 

contratual com o legal, bem como buscando afastar o sobrestamento do início de contagem 

do prazo dos vícios redibitórios, afigura-se de extrema importância a menção, no anexo à 

proposta, da natureza do prazo ali consignado.   

 Explica-se. Uma vez que há prazo mínimo de garantia legal de cinco anos a ser 

observado em um contrato de empreitada, caso não desejem as partes majorá-lo, deverá 

constar de forma expressa que o prazo para notificação de defeitos indicado no anexo à 

proposta do Red Book é o prazo legal de cinco anos, a não se confundir com eventual 

garantia contratual. 

 Já quanto aos seus efeitos, acredita-se sejam plenamente compatíveis as disposições 

da cláusula 11 do CONS com as disposições da empreitada constantes no Código Civil. 

 Entretanto, três aspectos devem ser considerados de forma detalhada, quais sejam, 

(i) a existência de vícios aparentes, (ii) o prazo aplicável aos vícios redibitórios, e (iii) a 

natureza das obrigações imputadas ao construtor durante o prazo de garantia. 

 A iniciar pelos defeitos aparentes, de forma semelhante ao que poderá se dar diante 

de um contrato de empreitada comum, as imperfeições apontadas quando da recepção da 

obra deverão ser adequadas pelo empreiteiro, caso de pequena monta e se assim o quiser o 

contratante. 

 Já quanto aos vícios redibitórios, aplicar-se-ão os prazos constantes no artigo 445, 

parágrafo primeiro, do Código Civil, dando azo a poder ser a obra enjeitada, desde que os 

defeitos ocultos a tornam imprópria para o uso a que se destina, ou lhe diminuam 

                                                 
394 BRASIL. Lei No 10.406/2002. Código Civil. “Artigo 446. Não correrão os prazos do artigo antecedente na 
constância de cláusula de garantia; mas o adquirente deve denunciar o defeito ao alienante nos trinta dias 
seguintes ao seu descobrimento, sob pena de decadência”. 
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consideravelmente o valor395, assim como poderá vir a ser pleiteado o abatimento no preço 

pelo contratante396.  

 O prazo para tanto, caso presente apenas a garantia legal, e, portanto, ausente garantia 

contratual, contar-se-á da entrega da obra, podendo se prorrogar por até dois anos, quando o 

vício, por sua natureza, somente puder ser conhecido mais tarde397. 

 O último, mas mais complexo aspecto, refere-se à natureza das obrigações imputadas 

ao construtor durante o prazo de garantia. 

 Isso porque, conforme afirmado no desenvolvimento deste item, não há posição 

única acerca do direito conferido ao dono da obra diante de um defeito verificado dentro do 

prazo legal de garantia do artigo 618, do Código Civil. 

 Não obstante, o posicionamento que ora se advoga é muito próximo àquele conferido 

pelo Red Book, ou seja, a lógica de referir-se o prazo legal de garantia a uma 

responsabilidade objetiva do construtor, período esse no qual caberá a ele realizar as 

adequações na obra solicitadas pelo contratante, e que, por óbvio, guardem nexo de 

causalidade com os trabalhos realizados pelo empreiteiro. 

 Frise-se aqui que as disposições do Red Book também se aproximam do que ora se 

afirmam serem as consequências mais racionais do mau cumprimento do contrato, com a 

execução dos trabalhos necessários à eliminação de qualquer defeito pelo próprio construtor, 

cabendo a este o pagamento de quantia ao contratante apenas e tão somente diante da 

impossibilidade ou demora na realização das adequações solicitadas. 

 Outro ponto de extrema relevância a merecer menção, e mesmo a servir de alicerce 

à proposta de nova ótica sob a qual poderão os contratos de empreitada ser analisados pela 

                                                 
395 BRASIL. Lei No 10.406/2002. Código Civil. “Artigo 441. A coisa recebida em virtude de contrato 
comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, 
ou lhe diminuam o valor”. 
396 Ibid. “Artigo 442. Em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato (art. 441), pode o adquirente reclamar 
abatimento no preço”. 
397 Ibid. “Artigo 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de 
trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o 
prazo conta-se da alienação, reduzido à metade. 
§ 1o Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em 
que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, 
para os imóveis. 
(...)” 
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jurisprudência, encontra-se previsto na subcláusula 11.9 do Red Book, e já foi objeto de 

menção nas linhas acima. 

 Trata-se do certificado de boa execução, cuja emissão pelo contratante se dará 

apenas após a expiração do prazo para notificação de defeitos, e que acarretará a conclusão 

do cumprimento das obrigações do empreiteiro. 

 Ou seja, de acordo com o modelo contratual CONS, não se consideram extintas as 

obrigações das partes até ter expirado o prazo de garantia indicado no anexo à proposta, 

ainda que, a esse momento, a obra já tenha sido entregue ao contratante, bem como a quase 

totalidade do preço do contrato já tenha sido paga ao empreiteiro. 

 A proposta que ora se cogita, visando conferir a tão cara segurança jurídica cujas 

decisões judiciais mencionadas nesta tese demonstram estar distante, aproxima-se da 

possibilidade de se considerar o período de cinco anos previsto pelo artigo 618 do Código 

Civil como um prazo pelo qual caberá ao empreiteiro realizar as adequações nos trabalhos – 

desde que referentes a defeitos de solidez e segurança – solicitadas pelo contratante, 

permanecendo suas obrigações contratuais durante aludido lapso temporal, após o qual 

iniciar-se-ia o prazo de prescrição do artigo 205 do Código Civil. 

 Mencionada estratégia poderá conferir o razoável prazo mínimo de quinze anos ao 

contratante para pleitear ressarcimento pelo mau cumprimento do contrato, assim como 

garantir ao construtor ansiada previsibilidade, evitando que venha a permanecer responsável 

quiçá por cem anos, uma vez que decisões judiciais que determinam o início do prazo 

prescricional diante do inadimplemento contratual do empreiteiro, a contar da ciência do 

vício, revestem-se de caráter de mera fantasia, por não permitir a aferição do tempo pelo 

qual poderá permanecer responsável pelo contrato398. 

                                                 
398 A par da ausência de consenso na jurisprudência quanto à quase totalidade dos aspectos envolvendo o prazo 
de garantia do artigo 618 do Código Civil e o consequente prazo prescricional, assim como de uma enorme 
maioria de decisões que consideram o início do prazo de prescrição quando da ciência do defeito, há decisões 
que apontam a entrega da obra – habite-se - como o termo inicial de contagem do prazo prescricional: 
“Portanto, ainda que a autora tenha recebido as chaves do imóvel em 19 de julho de 2013 e ajuizado a presente 
demanda apenas em 16 de dezembro de 2016, não há que se falar em ocorrência de prescrição ou decadência”. 
SÃO PAULO (Estado). TJSP. Apelação n. 1055240-47.2016.8.26.0114; Relator Piva Rodrigues; 9ª Câmara 
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo – TJSP; j. 07/12/2018.  
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Portanto, diante das premissas apontadas no início deste item, assim como das 

características do Red Book quanto à responsabilidade por defeitos contemplada em sua 

cláusula 11, afirma-se a plena compatibilidade entre o modelo contratual e o regime legal da 

empreitada, sendo aplicáveis o prazo quinquenal de garantia do artigo 618 do Código Civil, 

as disposições referentes aos vícios redibitórios, e, por fim o prazo prescricional a ser 

definido, muito provavelmente, diante de uma lide, considerando-se a ausência de consenso 

nos tribunais quanto ao tema. 

   

6.2 – Reclamações e reivindicações 
 

 Passando a tratar da disciplina das reclamações e reivindicações sob o Red Book, 

deve-se afirmar, de início, ser este aspecto central do modelo contratual.  

 Isso se dá pelo fato de modelos internacionais de contratos de grandes obras visarem, 

em sua essência, a viabilizar a racional e adequada administração de demandas no próprio 

canteiro de obras, momento no qual a obtenção de provas se mostra mais simples e célere, 

visando, ainda, com isso, reduzir o impacto de problemas que tendem a se agravar com o 

transcorrer do tempo. 

 David Richbell, em obra a tratar da mediação na indústria da construção, mais 

especificamente em seu capítulo nove, cujo título é justamente, em tradução simples, 

“evitando disputas na indústria da construção”399, estabelece doze regras que devem ser 

observadas para a finalidade de manter uma relação contratual estável e sujeita ao menor 

número de contingências possível: 

One of the outcomes of mediating disputes is that the mediator often looks back 
at the dispute and thinks, ‘If only they had said/not said that or done/not done that, 
it would never have become a dispute.’ So it is inevitable that, over time, mediators 
will identify a ‘rule book’ for avoiding disputes. It may seem that we are intent on 
putting ourselves out of business, but many mediators are keen to teach companies 
dispute avoidance techniques so that they may never need a mediator. Here are 
my twelve ‘rules’.400 

                                                 
399 “Avoiding Disputes in the Construction Industry”.  
400 RICHBELL, David. Mediation of Construction Disputes. Singapura: Blackwell Publishing Ltd., 2008. p. 
115. “Um dos resultados da mediação de disputas é que o mediador muitas vezes olha para a disputa e pensa: 
'Se eles tivessem dito/não dito ou feito/não feito aquilo, nunca teria existido uma disputa'. Assim, é inevitável 
que, com o tempo, os mediadores identifiquem um "livro de regras" para evitar disputas. Pode parecer que 
estamos decididos a dirigir-nos diretamente à falência, mas muitos mediadores estão dispostos a ensinar as 
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 E, entre as regras trazidas para que se evite conflitos, há algumas que merecem 

destaque, por guardarem nítida relação com o procedimento de gerenciamento de 

reclamações previsto no modelo contratual Red Book. 

 Entre estas, figuram a necessidade de se estabelecer uma linha de comunicação entre 

os agentes envolvidos na obra, clara, simples e constante; a definição de papéis claros, 

responsabilidades, prestações de contas e sistemas; a existência de uma transparência que 

deve reger a relação entre as partes; assim como a importância de as partes lidarem com os 

problemas de forma imediata401. 

 O conceito de reivindicação nos moldes previstos em contratos internacionais de 

construção de grandes obras é materializado na expressão claim, “como um pedido 

fundamentado em fatos e provas documentais, encaminhado por uma das partes para a(s) 

outra(s) dentro de um ambiente contratual privado ou público, sejam as partes pessoas físicas 

ou jurídicas, com o objetivo de receber compensações financeiras referentes a custos 

adicionais de qualquer natureza, em função da ocorrência de fatos geradores que não fizeram 

parte do risco contratual originalmente considerado para assunção das responsabilidades 

definidas em contrato”.402    

 Entretanto, o conceito trazido por Edson Garcia Bernardes acaba por afirmar apenas 

o aspecto financeiro da reivindicação, sendo certo que, nos modelos contratuais FIDIC, a 

reclamação ou claim pressupõe, além do pleito para pagamento adicional, a possibilidade de 

extensão do prazo, seja para conclusão dos trabalhos a favor do empreiteiro, ou mesmo de 

garantia, a favor do dono da obra. 

 Quanto ao ponto em comum certamente presente na totalidade dos contratos que 

contemplam a possibilidade de reivindicações, figura claro e estrito conjunto de disposições 

reguladoras do procedimento, o que se dá no âmbito do Red Book, em decorrência mesmo 

do fato de figurar a possibilidade de apresentação de um claim em momento pretérito ao 

                                                 
empresas a disputar técnicas de prevenção para que nunca precisem de um mediador. Aqui estão minhas doze 
"regras’” (tradução nossa).  
401 Ibid., p. 115-117. 
402 BERNARDES, Edson Garcia. Administração Contratual e Claim. In: BERNARDES, Edson Garcia 
Bernardes (org.). Administração Contratual e Claim: Coexistência Pacífica dos Aspectos Jurídicos e de 
Engenharia em Obras. São Paulo: Pini, 2015. p. 17-18. 
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encaminhamento de uma questão ao Conselho de Resolução de Conflitos ou ainda a um 

tribunal arbitral, como aspecto central na relação entre as partes. 

 Figura a observância de regras procedimentais, dessa forma, como condição 

precedente para viabilizar uma decisão a ser proferida pelo gestor de projeto: 

A reclamação (claim), tal como definida nos padrões FIDIC, constitui uma 
requisição específica de uma das partes contratuais com base nos termos do 
contrato ou de outro modo relacionado a ele, para cuja realização o contrato define 
um determinado procedimento que deve ser seguido para o cumprimento bem 
sucedido da reivindicação.403   

 Mencionado procedimento, permeado de regras procedimentais pouco flexíveis, não 

obstante se afigure, em um primeiro momento, como temerário ou mesmo distante da 

realidade cultural brasileira, possui lógica inerente consubstanciada na garantia conferida ao 

empreiteiro de evitar decisões arbitrárias por parte do engenheiro diante de reclamações que 

sejam pertinentes, viabilizando uma administração contratual404 que certamente beneficia o 

contratado, por conferir a este a possibilidade de levar pleitos de extensão de prazo ou 

pagamento adicional durante a execução da obra, de forma organizada e racional. 

 Já ao dono da obra, o procedimento de reclamações previsto no CONS garante maior 

previsibilidade quanto aos custos não previstos inicialmente a que poderá estar sujeito, assim 

como quanto ao prazo de conclusão da obra.  

 Entretanto, como será debatido neste tópico, a rigidez do procedimento de claim 

regulado no Red Book parece distante não somente da cultura jurídica brasileira, mas mesmo 

contrária a disposições imperativas de nosso ordenamento jurídico. 

 De qualquer forma, antes de ingressar na pretendida análise, necessário situar a 

discussão com menção às cláusulas contratuais que regem os procedimentos de reclamação 

no Red Book. 

                                                 
403 KLEE, Lukás; MARINANGELO, Rafael. Recomendações FIDIC para orientação de contratos de 
projetos e obras: International Federation of Consulting Engineers. São Paulo: Pini, 2014. p. 98. 
404 Acerca da relação entre administração contratual e o procedimento de claims, Edson Garcia Bernardes, 
especialista na área de gestão de contratos de construção, afirma: “Não menos importante também é destacar 
que dentro das rotinas da ADMINISTRAÇÃO CONTRATUAL inclui-se uma verificação periódica da 
necessidade de encaminhamento de Claim (...)”. BERNARDES, Edson Garcia. Administração Contratual e 
Claim. In: BERNARDES, Edson Garcia Bernardes (org.). Administração Contratual e Claim: Coexistência 
Pacífica dos Aspectos Jurídicos e de Engenharia em Obras. São Paulo: Pini, 2015. p. 19. 
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 A iniciar pelo empreiteiro, o modelo contratual CONS prevê a regulamentação do 

gerenciamento de suas reclamações na subcláusula 20.1 - Contractor’s Claims – cuja 

transcrição, ao menos parcial, faz-se necessária: 

If the Contractor considers himself to be entitled to any extension of the Time for 
Completion and/or any additional payment, under any Clause of these Conditions 
or otherwise in connection with the Contract, the Contractor shall give notice to 
the Engineer, describing the event or circumstance giving rise to the claim. The 
notice shall be given as soon as practicable, and nor later than 28 days after the 
Contractor became aware, or should have become aware, of the event or 
circumstance. 

If the Contractor fails to give notice of a claim within such period of 28 days, the 
Time for Completion shall not be extended, the Contractor shall not be entitled to 
additional payment, and the Employer shall be discharged from all liability in 
connection with the claim.405 

 Verifica-se, portanto, pela leitura da subcláusula acima, a rigidez do procedimento 

de gerenciamento de reclamações à disposição do empreiteiro, uma vez que o prazo a ele 

conferido, além de exíguo, é preclusivo, ou seja, figura o atendimento ao prazo de vinte e 

oito dias como condição precedente para o processamento da reclamação. 

 Nesse ponto, o prazo de vinte e oito dias conferido pela subcláusula 20.1 contar-se-

á do momento em que o empreiteiro teve ciência ou devesse ter tomado ciência do evento 

ou circunstância, afirmando Brian W. Totterdill, em comentários à aludida subcláusula: 

Sub-Clause 20.1 includes the overall requirement that the Contractor shall give 
notice to the Engineer of any claim, either for time and money, for whatever 
reason, ‘as soon as practicable and not later than 28 days after the Contractor 
became aware or should have become aware, of the event or circumstance’. If the 
Contractor fails to give this notice then he loses any entitlement to additional time 
or money and ‘the Employer shall be discharged from all liability in connection 
with the claim’. 406(grifos nossos) 

                                                 
405 “Se o Empreiteiro considerar que tem direito a uma prorrogação do Prazo para Conclusão e/ou a qualquer 
pagamento adicional, nos termos de qualquer Cláusula das presentes Condições ou por outro motivo 
relacionado com o Contrato, o Empreiteiro deve notificar o Gestor do Projecto, descrevendo o evento ou 
circunstância que fundamenta a pretensão. A notificação deve ser feita o mais rapidamente possível e, no 
máximo, 28 dias após a data em que o Empreiteiro tomou conhecimento, ou em que devesse ter tomado 
conhecimento, do evento ou circunstância. 
Se o Empreiteiro não efectuar a notificação no referido prazo de 28 dias, o Prazo para Conclusão não será 
prorrogado, o Empreiteiro não terá direito a um pagamento adicional, e o Dono da Obra ficará liberado de 
qualquer responsabilidade em relação à reclamação” (tradução nossa; grifos nossos). 
406 TOTTERDILL, Brian W. FIDIC Users’ Guide: a practical guide to the 1999 red book. Londres: Thomas 
Telford, 2001. p. 238. “A subcláusula 20.1 inclui a exigência geral de que o Empreiteiro notifique o Engenheiro 
a respeito de qualquer reivindicação, seja por tempo e dinheiro, por qualquer motivo, 'o mais brevemente 
possível e não depois de 28 dias após o Empreiteiro ter tomado conhecimento ou devesse tomar conhecimento 
do evento ou circunstância’. Se o Empreiteiro não der este aviso, ele perde qualquer direito a tempo ou dinheiro 
adicional, e ‘o Dono da Obra será exonerado de toda a responsabilidade em conexão com a reivindicação’" 
(tradução nossa).   
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 Essa disposição, por ser vaga, e mesmo subjetiva, na parte que trata especificamente 

da necessidade de notificar o gestor do projeto no momento em que o empreiteiro tem 

ciência, ou devesse ter tido ciência do evento ou circunstância que viabilizará a apresentação 

de uma reclamação, pode certamente dar ensejo a questionamentos, uma vez que dois 

aspectos estão diretamente relacionados com o quanto previsto na subcláusula 20.1. 

 O primeiro deles refere-se à clara necessidade de se averiguar o momento em que o 

empreiteiro devesse ter tido ciência do evento ou da circunstância sob a ótica de um 

especialista, ou seja, de um construtor experiente e não de um contratante comum; e, outro 

ponto que exsurge e que fomentará, por certo, eventual questionamento quanto a perda do 

prazo e seu dies a quo, é o efeito da não observância do prazo de vinte e oito dias pelo 

empreiteiro, qual seja, a perda do direito de apresentar pedido de prorrogação de prazo ou 

pleito por pagamento adicional.  

 Interessante, portanto, debruçar-se sobre a previsão do prazo preclusivo, uma vez 

que se trata de condição precedente rotineira em ambientes de common law, não sendo, 

entretanto, comum sob a civil law.  

 Essa afirmação pode dever-se a aspectos legais sem dúvida, mas por certo tem clara 

relação com aspectos culturais das empresas de engenharia que atuam em contratos não 

sujeitos ao direito anglo-saxão, razão pela qual há estudos com resultados que demonstram, 

no contexto da expansão de refinarias na América do Sul, da qual participaram empresas de 

construção civil locais e internacionais, serem muito mais bem sucedidos os pleitos 

apresentados pelas últimas, quando comparados àqueles aduzidos por contratados locais407. 

 Ou seja, o que claramente se percebe é a forma pela qual empresas de construção que 

não estão acostumadas a lidar com modelos contratuais internacionais atuam, relegando 

aspectos que lhes parecem de menor importância, mas que, conforme se conclui pela efetiva 

compreensão da lógica inerente a tais contratos, possuem extrema relevância ao permitirem, 

se bem aplicados, uma coerente distribuição de responsabilidades e riscos, que não podem 

prescindir de adequada administração contratual. 

                                                 
407 WHITTICKS, Eduard. Construction Contracts: How to Manage Contracts and Control Disputes in a 
Volatile Industry. Londres: Gulf Publishing, 2005. p. 184. 
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 Nesse ponto, Rafael Marinângelo e Lukas Klee408 são precisos ao afirmarem como 

importante pré-requisito de gerenciamento de reclamações, a capacidade de comunicação 

entre os agentes envolvidos na obra – empreiteiro, dono da obra, membros da equipe de 

projeto, fiscalização, advogados, economistas etc. 

 Ainda acerca do tema, tão importante quanto as posturas a serem observadas pelas 

partes em atenção aos pontos enfatizados por David Richbell, Rafael Marinângelo e Lukas 

Klee, afigura-se a imperiosa necessidade de uma gestão profissional e detalhista das 

informações disponíveis quanto aos trabalhos. 

 Mencionado aspecto possui relevância prática, uma vez que o Red Book, ao definir 

regras procedimentais para a apresentação de reclamações, prevê expressamente a 

necessidade de comprovação dos fatos alegados, o que se dará por meio de registros no 

diário de obra e demais documentos que possam viabilizar a aferição da rotina dos trabalhos. 

 Vale menção nesse ponto à subcláusula 20.1, a regulamentar as reclamações do 

empreiteiro, assim como à subcláusula 2.5, a regulamentar as reclamações do dono da obra, 

ambas a prever a necessidade de apresentação de registros dos fatos ou documentação que 

os comprovem: 

20.1 – Contractor’s Claims 

(...) 

The Contractor shall keep such contemporary records as may be necessary to 
substantiate any claim, either on the Site or at another location acceptable to the 
Engineer. Without admitting the Employer’s liability, the Engineer may, after 
receiving any notice under this Sub-Clause, monitor the record-keeping and/or 
instruct the Contractor to keep further contemporary records. The Contractor shall 
permit the Engineer to inspect all these records, and shall (if instructed) submit 
copies to the Engineer.409 

2.5 - Employer’s Claims 

If the Employer considers himself to be entitled to any payment under any Clause 
of these Conditions or otherwise in connection with the Contract, and/or to any 

                                                 
408 KLEE & MARINANGELO, op. cit., p. 127. 
409 “20.1 – Pretensões do Empreiteiro 
(...) 
O Empreiteiro obriga-se a manter no Local da Obra ou noutro lugar aprovado pelo Gestor de Projecto os 
registos efectuados no momento da ocorrência do evento ou circunstância, que possam ser necessários para 
fundamentar qualquer reclamação. Sem admitir a responsabilidade do Dono da Obra, o Gestor de Projecto 
pode, após ter recebido uma notificação nos termos do presente número, controlar a manutenção dos registos 
e/ou ordenar ao Empreiteiro que mantenha registos contemporâneos adicionais. O Empreiteiro deve permitir 
que o Gestor de Projecto inspecione todos estes registos, facultando-lhe cópias (quando ordenado)” (tradução 
nossa).  
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extension of the Defects Notification Period, the Employer or the Engineer shall 
give notice and particulars to the Contractor.410 

 Verifica-se, portanto, a clara relação entre a administração contratual e o 

procedimento de claim no Red Book, não restando dúvidas acerca da preocupação desse 

modelo contratual com uma eficiente gestão do contrato durante todo o período de execução 

da obra, lógica esta que pode certamente reduzir ou mesmo evitar conflitos que viriam a ser 

encarados de forma distinta caso ausentes as premissas ora apontadas: 

Daí a grande importância dos registros escritos produzidos por meio das Atas de 
Reuniões, Cartas, Pareceres Técnicos e Jurídicos, Laudos Periciais, e-mails 
intercambiados, enfim de toda a forma escrita de registros com a participação 
efetiva e sacramentada das partes contratantes e/ou seus representantes. 

(...) 

Daí a grande importância da prática da ADMINISTRAÇÃO CONTRATUAL 
buscando-se o ‘Claim Zero’, ou seja, a solução das questões contratuais durante a 
fase de fornecimento do objeto contratual sem a necessidade de encaminhamento 
de Claim por nenhuma das partes. 

Ora, seria imaginar que existe uma grande mágica por trás desta possibilidade, 
mas o que existe é trabalho duro e necessidade de planejamento e gerenciamento 
em todas as fases de um empreendimento, seja na fase de elaboração de projetos 
ou de execução das obras de engenharia, seja no monitoramento da solução de 
controvérsias durante a execução das obras e/ou da prestação de serviços.411   

 Retomando a subcláusula 20.1, a reger o procedimento de claim a ser apresentado 

pelo empreiteiro, deduz-se que as reclamações poderão ter como fundamento (i) aspectos 

previstos contratualmente, ou (ii) motivos relacionados ao contrato. 

 No que se refere especificamente ao pleito de prorrogação de prazo pelo empreiteiro, 

encontra este previsão especial na subcláusula 8.4 – Extension of Time for Completion –, a 

prever a possibilidade de extensão de prazo para conclusão dos trabalhos, sujeita ao disposto 

na acima mencionada subcláusula 20.1, para as seguintes situações: (i) alterações no projeto 

ou na quantidade de um tipo de trabalho previsto no contrato; (ii) situação originadora de 

atrasos e que, nos termos do contrato, confira direito a prorrogação de prazo; (iii) condições 

climáticas excepcionalmente adversas; (iv) falhas imprevisíveis na disponibilidade de 

                                                 
410 “2.5 – Pretensões do Dono da Obra 
Se o Dono da Obra considerar que tem direito a um pagamento ao abrigo de qualquer Cláusula das presentes 
Condições ou relacionado com o Contrato e/ou a uma prorrogação do Prazo para Notificação de Defeitos, o 
Dono da Obra ou o Gestor de Projecto devem notificar o Empreiteiro juntando informação detalhada” (tradução 
nossa). 
411 BERNARDES, Edson Garcia. Administração Contratual e Claim. In: BERNARDES, Edson Garcia 
Bernardes (org.). Administração Contratual e Claim: Coexistência Pacífica dos Aspectos Jurídicos e de 
Engenharia em Obras. São Paulo: Pini, 2015. p. 27-28. 
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pessoal ou de bens causadas por epidemias ou medidas governamentais; (v) qualquer atraso, 

impedimento ou obstáculo causado pelo ou imputável ao dono da obra ou outros 

empreiteiros a serviço do dono da obra; e (vi) atrasos causados por entidades públicas 

(subcláusula 8.5). 

 Deve-se frisar, nesse ponto, que o pleito para prorrogação de prazo não se confunde 

com aquele realizado para obtenção de pagamento adicional, ainda que ambos devam 

observar o procedimento previsto na subcláusula 20.1 – Contractor’s Claims -, sob pena de 

não serem apreciados. 

 Ou seja, a concessão de prorrogação de prazo pelo engenheiro não necessariamente 

acarretará em um pagamento adicional pelo dono da obra, devendo este ser avaliado pelo 

gestor do projeto, juntamente com eventuais lucros cessantes e demais custos suportados 

pelo empreiteiro não previstos contratualmente. 

 Isso posto, conclui-se que, tanto no pleito de prorrogação do prazo, quanto para 

aquele de pagamento adicional, caberá ao empreiteiro o atendimento da mencionada 

condição precedente, caracterizada pela observância do procedimento previsto pela 

subcláusula 20.1. 

 Figurando como condição precedente, perderá o empreiteiro o direito à prorrogação 

de prazo ou mesmo ao pagamento adicional, na hipótese de vir a deixar escoar o prazo 

contratual de vinte e oito dias do conhecimento do fato que deu causa à reclamação. 

 Essa previsão, conforme afirmado, não obstante encontre guarida sob o sistema da 

common law, assim como pareça adequada e coerente à lógica contratual implícita nos 

modelos contratuais de construção de grandes obras, parece afastar-se em demasia da cultura 

jurídica e empresarial nacional, além de afigurar-se como nula, por impedir às partes o 

acesso a uma decisão que extravase o contrato, seja por meio de juiz estatal ou de 

procedimento arbitral412. 

                                                 
412 Nesse ponto, os próprios comentários acerca do modelo contratual Red Book escritos normalmente por 
juristas ingleses afirmam a necessidade de adaptar tal previsão à lei de regência do contrato: “Whether a failure 
to give a notice or provide information can remove a legal entitlement is a matter which may depend on the 
applicable law”. TOTTERDILL, Brian W. FIDIC Users’ Guide: a practical guide to the 1999 red book. 
Londres: Thomas Telford, 2001. p. 238). 
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 Isso se dá em decorrência de cláusula pétrea em nosso ordenamento jurídico que 

veda à lei – e certamente às partes – excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito413.  

 E, decidida pelo Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade da Lei 9.307/96, 

em Agravo Regimental em Sentença Estrangeira nº. 5206, por considerar que a manifestação 

de vontade da parte na cláusula compromissória no momento da celebração do contrato, e a 

permissão dada ao juiz para que substitua a vontade da parte recalcitrante em firmar 

compromisso não ofendem o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, poderá o contrato 

prever condição precedente para que as partes apresentem seus pleitos a um Juízo estatal ou 

arbitral, materializada essa na necessidade de prévia decisão pelo gestor do projeto e mesmo 

pelo Conselho de Resolução de Disputas. 

Entretanto, afasta-se aqui a possibilidade de que a não observância do procedimento 

contratual de regulação de reclamações – como a perda do prazo de vinte e oito dias a titulo 

de exemplo -, possa fazer perecer o direito do empreiteiro de aduzir seu pleito perante juízo 

estatal ou arbitral, a depender da presença ou não de cláusula arbitral.414 

 Portanto, como é certamente possível por meio das condições particulares, sugere-

se a manutenção da previsão constante na subcláusula 20.1 quanto ao prazo de vinte e oito 

dias, para fins de fomentar uma adequada administração contratual diante de possíveis 

pleitos, mas acompanhada da eliminação da previsão de preclusão do direito à prorrogação 

de prazo ou pagamento adicional em decorrência do não atendimento da condição 

precedente pelo empreiteiro. 

 Já no que se refere aos pleitos do dono da obra, encontram-se estes regulados na 

subcláusula 2.5 – Employer’s Claims – e caracterizam-se, de forma similar às reclamações 

do empreiteiro, por (i) aspectos ao abrigo de qualquer cláusula do contrato ou (ii) situações 

relacionadas com o contrato. 

                                                 
413 BRASIL. Constituição Federal (1988). Art. 5º, XXXV “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 
lesão ou ameaça a direito”. 
414 Tratando especificamente da necessidade de levar o claim ao engenheiro e, posteriormente, ao Conselho de 
Resolução de Disputas, parece certamente valido e saudável, podendo-se afirmar que, a distribuição de ação 
perante um juízo estatal ou arbitral sem a observância de aludida condição precedente poderá acarretar na falta 
de interesse de agir do autor da ação. Entretanto, a exclusão do direito de ação em decorrência da perda do 
prazo de apresentação da reclamação ao engenheiro, ou mesmo a notificação realizada de forma equivocada, 
por certo não será viável em face do sistema legal brasileiro.  
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 Nessa subcláusula, é conferido ao dono da obra o direito de pleitear (i) a prorrogação 

do prazo de garantia, bem como (ii) eventuais pagamentos pelo empreiteiro, sendo que (i.a) 

qualquer notificação relativa à prorrogação do prazo para notificação de defeitos deverá ser 

feita antes de decorrido mencionado prazo de notificação de defeitos e (ii.a), os pagamentos 

julgados devidos pelo empreiteiro, somente poderão ser retidos ou deduzidos do preço 

contratual, nas hipóteses contratualmente previstas e após concluído o procedimento de 

reclamação, tendo sido emitida decisão pelo gestor do projeto, nos termos da subcláusula 

3.5 – Determinations -, ou mesmo pelo conselho de resolução de disputas ou em um 

procedimento arbitral: 

For the Employer to deduct an amount to which he was not entitled would enable 
the Contractor to claim for ‘all consequences of the deduction’, under the final 
sentence of Sub-Clause 2.5. This could involve a substancial claim so, if the 
Engineer’s Determination is to be referred to the DAB, the Employer would be 
advised to reserve his rights but not to deduct money until the matter has been 
finally resolved.415 

 Quanto à possibilidade de claim aduzido pelo dono da obra, importante frisar não se  

encontrar o contratante sujeito ao prazo de vinte e oito dias a que se sujeita o empreiteiro, 

cabendo a esse, nos termos da subcláusula 2.5, notificar o engenheiro “(...) logo que possível 

após o Dono da Obra ter tido conhecimento do evento ou circunstâncias que deram origem 

à pretensão”.  

 Ainda que pareça tratar-se de condição muito mais favorável ao dono da obra, é 

coerente a divisão de responsabilidades contratualmente definida, devendo se considerar o 

fato de as condições contratuais FIDIC onerarem de forma mais intensa a parte que possui 

melhores condições de lidar com os riscos. 

 Esse fato parece espelhar-se nas subcláusulas 2.5 e 20.1, uma vez que o empreiteiro, 

não somente pela sua expertise, mas, principalmente, por encontrar-se em contato direto com 

as obras, possui melhores condições de aferir a ocorrência de evento que possa dar ensejo a 

reclamação, dentro de prazo previamente estabelecido, seja o de vinte e oito dias, ou mesmo 

outro alterado pelas partes nas condições particulares. 

                                                 
415 TOTTERDILL, Brian W. FIDIC Users’ Guide: a practical guide to the 1999 red book. Londres: Thomas 
Telford, 2001. p. 89. “Se o Contratante deduzisse um valor ao qual ele não tinha direito, isso permitiria que o 
Empreiteiro reivindicasse "todas as conseqüências da dedução", sob a disposição final da Subcláusula 2.5. Isso 
poderia envolver uma reivindicação substancial, portanto, se a Determinação do Engenheiro for encaminhada 
ao DAB, o Dono da Obra será aconselhado a preservar seus direitos, mas não a deduzir o montante até que o 
assunto seja finalmente resolvido” (tradução nossa). 
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 Conclui-se, portanto, pela legítima importância que reside na previsão de 

procedimento específico de regulação de reclamações e reivindicações pelas partes 

contratantes, a ser observado com atenção especial à instrumentalização dos pleitos e aos 

prazos conferidos ao empreiteiro para sua apresentação, bem como ao gestor de projeto para 

a emissão de sua decisão. 

 Entretanto, conforme demonstrado, a previsão de preclusão de direitos, 

inviabilizando o acesso do empreiteiro ao Judiciário ou à arbitragem em decorrência da não 

observância das condições precedentes, ainda que lógica do ponto de vista da estrutura 

contratual do Red Book, parece incompatível com o sistema legal brasileiro.  

Razão pela qual, se reitera sugestão de manutenção da previsão constante à 

subcláusula quanto ao prazo de vinte e oito dias, com o que se acredita fomentar-se-á 

adequada administração contratual dos possíveis pleitos, mas que deverá vir acompanhada 

da eliminação da previsão de preclusão do direito à prorrogação de prazo ou pagamento 

adicional em decorrência do não atendimento da condição precedente pelo empreiteiro.    

  

6.3 – Suspensão das obras e resolução do contrato  
 

 Visando aferir a conformação do contrato CONS ao sistema legal brasileiro, passa-

se a tratar, no presente item, das hipóteses de suspensão dos trabalhos e resolução do contrato 

previstas nas condições gerais, com a finalidade de concluir pela necessidade, ou não, de 

afastamento de disposições supletivas constantes na legislação de regência, ou ainda da 

necessidade de adaptação do modelo contratual nas condições particulares. 

 O Red Book aborda a possibilidade de suspensão dos trabalhos pelo contratante em 

sua subcláusula 8.8 – Suspension of Work –, de acordo com a qual poderá o engenheiro, a 

qualquer momento, instruir o empreiteiro para que suspenda parte ou a totalidade da obra. 

 Em não sendo de responsabilidade do empreiteiro o motivo que deu causa à 

suspensão, suas consequências encontram-se definidas nas subcláusulas 8.9, 8.10 e 8.11. 

 A iniciar pela subcláusula 8.9 – Consequences of Suspensions –, há nesta, disposição 

expressa que se alinha aos procedimentos de reclamação discutidos no item 6.2 acima, uma 

vez que, em incorrendo o empreiteiro em custos ou em atraso decorrentes da suspensão dos 
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trabalhos requerida pelo gestor do projeto, deverá, observado o disposto na já mencionada 

subcláusula 20.1, apresentar claim para ser ressarcido dos custos incorridos, assim como 

obter prorrogação de prazo para conclusão dos trabalhos. 

 Já à subcláusula 8.10, há a previsão de pagamento pelo dono da obra ao empreiteiro 

do valor correspondente às instalações e/ou materiais que não tenham sido entregues no local 

da obra em decorrência da suspensão dos trabalhos, caso (i) o trabalho nas instalações ou na 

entrega de instalações e/ou materiais tiver sido suspenso por mais de vinte e oito dias, e (ii) 

o empreiteiro tiver assinalado as instalações e/ou materiais como sendo propriedade do dono 

da obra, de acordo com as instruções do gestor do projeto416. 

 Por fim, a subcláusula 8.11 viabiliza a resolução do contrato pelo empreiteiro, caso 

a suspensão seja da totalidade dos trabalhos e ultrapasse oitenta e quatro dias, o que deverá 

ser precedido de notificação ao gestor do projeto, com a solicitação de autorização para 

prosseguimento dos trabalhos. Terá então o engenheiro o prazo de vinte e oito dias para 

responder à notificação do empreiteiro, tratando-se a sua eventual omissão como direito a 

variação nos termos da cláusula 13 – Variations ans Adjustments.  

 Finalmente, a resolução do contrato nessa hipótese está expressamente prevista na 

subcláusula 16.2 – Termination by Contractor -, alínea (f)417, devendo ser precedida de 

notificação ao dono da obra, com quatorze dias de antecedência. 

                                                 
416 “8.10 – Payment for Plant and Materials in Event of Suspension 
The Contractor shall be entitled to payment of the value (as at the date of suspension) of Plant and/or Materials 
which have not been delivered to Site, if: 

(a) the work on Plant or delivery of Plant and/or Materials has been suspended for more than 28 days, 
and 

(b) the Contractor has marked the Plant and/or Materials as the Employer’s property in accordance with 
the Engineer’s instructions.” 

“8.10 – Pagamento das Instalações e Materiais em caso de Suspensão. 
O empreiteiro terá direito ao pagamento do valor (calculado à data da suspensão) correspondente às Instalações 
e/ou Materiais que não tenham sido entregues no Local da Obra, se: 

(a) o trabalho nas Instalações ou na entrega de Instalações e/ou Materiais tiver sido suspenso por mais de 
vinte e oito dias, e 

(b) o Empreiteiro tiver assinalado as Instalações e/ou Materiais como sendo propriedade do Dono da Obra 
de acordo com as instruções do Gestor do Projecto.” 

417 “16.2 – Termination by Contractor. 
The Contractor shall be entitled to terminate the Contract if: (…) 

(f) a prolonged suspension affects the whole of the Works as described in Sub-Clause 8.11 [Prolonged 
Suspension]. (…)” 

“16.2 – Resolução pelo Empreiteiro. 
O Empreiteiro pode resolver o Contrato se: (...) 
(f) uma suspensão prolongada afectar a totalidade dos Trabalhos conforme descrito no n.º 11 [Suspensão 
Prolongada] da Cláusula 8. (...)” 
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 Quanto à suspensão dos trabalhos pelo empreiteiro, encontra-se esta prevista na 

cláusula 16 – Suspension and Termination by Contractor -, ou, mais especificamente, na 

subcláusula 16.1 – Contractor’s Entitlement to Suspend Work.    

 Nos termos da mencionada subcláusula, terá o empreiteiro o direito de suspender, ou 

mesmo de reduzir o ritmo dos trabalhos, nas hipóteses de (i) não emissão dos certificados 

de pagamento intermédio pelo gestor do projeto (subcláusula 14.6 – Issue of Interim 

Payment Certificates); (ii) ausência de apresentação de prova pelo dono da obra de ter 

assegurado financiamento para o adimplemento do contrato (subcláusula 2.4 – Employer’s 

Financial Arrangements); (iii) falta de pagamento pelo dono da obra da parcela de 

adiantamento após a emissão da carta de adjudicação, dos montantes certificados nos 

certificados de pagamento intermédio, assim como do montante certificado no certificado 

para pagamento final (subcláusula 14.7).  

 Novamente, incorrendo o empreiteiro em custos ou atraso em decorrência da 

suspensão dos trabalhos, ou diminuição de seu ritmo, por fato imputável ao dono da obra, 

nos termos da subcláusula 16.1, abre-se a possibilidade de apresentação de claim, em atenção 

à subcláusula 20.1, visando a obtenção de pagamento adicional ou a prorrogação de prazo. 

 Demonstradas as hipóteses que viabilizam a suspensão dos trabalhos pelo 

empreiteiro e pelo dono da obra, passa-se a tratar das disposições do Red Book que prevêem 

a resolução do contrato pelas partes. 

 A resolução pelo dono da obra está contemplada na cláusula 15 – Termination by 

Employer– encontrando-se na subcláusula 15.2 o rol das hipóteses que darão ensejo ao 

encerramento do contrato pelo dono da obra, a ser necessariamente precedido do envio de 

notificação ao empreiteiro com antecedência mínima de quatorze dias418. 

 Entre os casos que viabilizam a resolução do contrato, pode-se afirmar: (i) a ausência 

de obtenção pelo empreiteiro, da garantia de boa execução da obra (subcláusula 4.2 – 

Performance Security); (ii) o não atendimento pelo empreiteiro de notificação enviada pelo 

gestor de projeto para que sane o não cumprimento de qualquer obrigação contratual 

                                                 
418 O prazo de 14 dias não se aplica caso a resolução pelo dono da obra decorra de (i) insolvência do empreiteiro 
ou fato com efeitos semelhantes e (ii) oferecimento pelo empreiteiro de suborno, presente, gratificação, 
comissão ou outro objeto de valor, como aliciante ou recompensa, para fazer ou deixar de fazer qualquer ação 
relacionada ao contrato ou para mostrar ou abster-se de mostrar favor ou desfavor em relação a qualquer pessoa 
em relação ao contrato. 
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(subcláusula 15.1 – Notice to Correct); (iii) o abandono da construção ou comportamento 

que indique a intenção do empreiteiro de não continuar a cumprir com suas obrigações 

contratuais; (iv) não prosseguir o empreiteiro com os trabalhos de acordo com a cláusula 8 

– Commencement, Delays and Suspension; (v) não cumprir o empreiteiro o disposto em 

notificação emitida ao abrigo da subcláusula 7.5 – Rejection – ou subcláusula 7.6 – Remedial 

Work -, no prazo de vinte e oito dias contados de seu recebimento; (vi) a subcontratação pelo 

empreiteiro da totalidade dos trabalhos ou a cessão de sua posição contratual sem o prévio 

consentimento do dono da obra; (vii) tornar-se o empreiteiro insolvente, entrar em 

liquidação, sofrer intervenção ou a ocorrência de qualquer outro fato ou evento com efeitos 

semelhantes; (viii) oferecer ou propor a oferta (direta ou indiretamente) a qualquer pessoa, 

de suborno, presente, gratificação, comissão ou outro objeto de valor, como aliciante ou 

recompensa, para fazer ou deixar de fazer qualquer ação relacionada ao contrato ou para 

mostrar ou abster-se de mostrar favor ou desfavor em relação a qualquer pessoa em relação 

ao contrato419. 

 Resolvido o contrato em decorrência de um dos fatos enumerados acima e constantes 

na subcláusula 15.2, poderá o contratante (i) apresentar reclamação ao engenheiro, nos 

termos da subcláusula 2.5 – Employer’s Claims -, para o fim de ver-se ressarcido de 

eventuais prejuízos ou mesmo pleitear uma prorrogação do prazo de garantia; (ii) reter novos 

pagamentos ao empreiteiro até que sejam determinados os custos de execução, conclusão e 

eliminação de quaisquer defeitos, danos resultantes do atraso na conclusão e quaisquer 

outros custos incorridos pelo dono da obra; bem como (iii) obter do empreiteiro o 

ressarcimento de quaisquer perdas e danos incorridos, bem como de quaisquer custos 

acrescidos com a conclusão dos trabalhos, após desconto de quaisquer montantes devidos 

ao empreiteiro nos termos da subcláusula 15.3420. 

                                                 
419 KLEE, Lukás; MARINANGELO, Rafael. Recomendações FIDIC para orientação de contratos de 
projetos e obras: International Federation of Consulting Engineers. São Paulo: Pini, 2014. p. 52-53. 
420 “15.4 – Payment after Termination. 
After a notice of termination under Sub-Clause 15.2 [Termination by Employer] has taken effect, the Employer 
may: 

(a) proceed in accordance with Sub-Clause 2.5 [Employer’s Claims], 
(b) withhold further payments to the Contractor until the costs of execution, completion and remedying 
of any defects, damages for delay in completion (if any), and all other costs incurred by the Employer, have 
been established, and/or 
(c) recover from the Contractor any losses and damages incurred by the Employer and any extra costs of 
completing the Works, after allowing for any sum due to the Contractor under Sub-Clause 15.3 [Valuation 
at Date of Termination]. After recovering any such losses, damages and extra costs, the Employer shall pay 
any balance to the Contractor”.  

“15.4 – Pagamento Após a Resolução. 
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 Mencionada subcláusula 15.3 – Valuation at date of Termination – contém 

disposição que visa a evitar o enriquecimento ilícito do dono da obra, definindo a 

necessidade de o gestor de projeto, assim que possível após a resolução do contrato, proceder 

nos termos da subcláusula 3.5 – Determinations – para acordar ou definir o valor devido ao 

empreiteiro. 

 Uma vez estipulado esse valor, por meio de acordo ou de decisão do engenheiro, 

servirá então para fins de cálculo de eventual montante a ser pago pelo dono da obra ao 

empreiteiro, após as retenções constantes na subcláusula 15.4, acima mencionadas. 

 Deve-se afirmar nesse ponto, a titulo de observação, que o valor definido em atenção 

à subcláusula 15.3 – Valuation at date of Termination -, servirá da mesma forma, ao menos 

em tese421, para fins de pagamento ao empreiteiro do valor remanescente após a alienação 

do equipamento do empreiteiro e dos trabalhos provisórios pelo dono da obra, conforme 

autoriza a parte final da subcláusula 15.2, cuja transcrição mostra-se necessária em razão de 

sua importância prática: 

15.2 – Termination by Employer 

(...) 

The Employer shall then give notice that the Contractor’s Equipment and 
Temporary Works will be released to the Contractor at or near the Site. The 
Contractor shall promptly arrange their removal, at the risk and cost of the 
Contractor. However, if by this time the Contractor has failed to make a payment 
due to the Emplyer, these items may be sold by the Employer in order to recover 
this payment. Any balance of the proceeds shall then be paid to the Contractor.422 

                                                 
Após se tornar eficaz uma notificação de resolução enviada ao abrigo do n.º 2 [Resolução pelo Dono da Obra] 
da Cláusula 15, o Dono da Obra pode: 

(a) proceder nos termos do n.º 5 [Pretensões do Dono da Obra] da Cláusula 2, 
(b) reter novos pagamentos ao Empreiteiro até que sejam determinados os custos de execução, conclusão 
e eliminação de quaisquer defeitos, danos resultantes do atraso na conclusão (caso existam), bem como 
quaisquer outros custos incorridos pelo Dono da Obra, e/ou 
(c) obter pelo Empreiteiro o ressarcimento de quaisquer perdas e danos incorridos pelo Dono da Obra, 
bem como de quaisquer custos acrescidos com a conclusão dos Trabalhos, após desconto de quaisquer 
montantes devidos ao Empreiteiro nos termos do n.º 3 [Avaliação na Data de Resolução] da Cláusula 15. 
Após ter sido ressarcido das referidas perdas, danos e custos acrescidos, o Dono da Obra obriga-se a pagar 
o saldo remanescente ao Empreiteiro”. 

421 Afirma-se “em tese”, uma vez que possibilidade de retenção pelo dono da obra dos equipamentos e trabalhos 
provisórios, assim como sua alienação, a principio, não parece viável sob o sistema legal brasileiro, devendo 
esta previsão do Red Book ser abordada em item próprio neste capítulo 6. 
422 “15.2 – Resolução pelo Dono da Obra (...) 
O Dono da Obra deve em seguida notificar o Empreiteiro de que o Equipamento do Empreiteiro e os Trabalhos 
Provisórios serão colocados à disposição do Empreiteiro no Local da Obra ou nas suas proximidades. O 
Empreiteiro deve de imediato providenciar a respectiva remoção, por sua conta e risco. Contudo, se à data o 
Empreiteiro não tiver efectuado um pagamento devido ao Dono da Obra, os referidos bens podem ser vendidos 
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   Por fim, ao menos no que se refere à possibilidade de resolução pelo dono da obra, 

está este autorizado, conforme subcláusula 15.5 – Employer’s Entitlement to Termination -, 

a resolver o contrato a qualquer tempo, segundo sua conveniência e critério, mediante o 

envio de prévia notificação ao empreiteiro423.    

 A resolução informada pelo contratante será considerada eficaz vinte e oito dias 

contados da data em que o empreiteiro receber a notificação, ou após a data em que o dono 

da obra devolver ao empreiteiro a garantia de boa execução424, devendo se considerar o 

evento que se deu por último entre os dois ora mencionados. 

 Aspecto a ser observado quanto à possibilidade de resolução imotivada pelo 

contratante, prevista à subcláusula 15.5, e que se distingue das consequências da resolução 

motivada, já mencionada e prevista na subcláusula 15.2, reside no fato de não poder o dono 

da obra, após ter optado pela resolução imotivada, concluir ele próprio a obra ou fazê-lo por 

meio da contratação de outro empreiteiro425. 

 Trata-se de disposição que, não obstante conste em todos os livros FIDIC, pode-se 

afirmar controversa e sujeita a restrições sob determinadas leis de regência426, não somente 

                                                 
pelo Dono da Obra de modo a recuperar o referido pagamento. Qualquer saldo positivo resultante da venda 
deve em seguida ser pago ao Empreiteiro”.  
423 KLEE & MARINANGELO, op. cit., p. 54. 
424 “1.1.6.6 – “Performance Security” means the security (or securities, if any) under Sub-Clause 4.2 
[Performance Security]”. “1.1.6.6 – “Garantia de Boa Execução” significa a garantia (ou garantias, caso 
existam) prevista no n.º 2 [Garantia de Boa Execução] da Cláusula 4”. 
425 “15.5 – Employer’s Entitlement to Termination 
The Employer shall be entitled to terminate the Contract, at any time for the Employer’s convenience, by giving 
notice of such termination to the Contractor. The termination shall take effect 28 days after the later of the 
dates on which the Contractor receives this notice or the Employer returns the Performance Security. The 
Employer shall nor terminate the Contract under this Sub-Clause in order to execute the Works himself or to 
arrange for the Works to be executed by another contractor. 
After this termination, the Contractor shall proceed in accordance with Sub-Clause 16.3 [Cessation of Work 
and Removal of Contractor’s Equipment] and shall be paid in accordance with Sub-Clause 19.6 [Optional 
Termination, Payment and Release]”. (grifos nossos) 
“15.5 – Direito do Dono da Obra de Revogar o Contrato. 
O Dono da Obra pode a todo o tempo revogar o Contrato quando tal lhe convenha, mediante notificação de tal 
revogação ao Empreiteiro. A revogação produz efeitos 28 dias após a data em que o Empreiteiro receber tal 
notificação ou após a data em que o Dono da Obra devolver a Garantia de Boa Execução, conforme o que 
ocorrer mais tarde. O Dono da Obra não pode revogar o Contrato ao abrigo do presente número com o fim de 
realizar ele próprio os Trabalhos ou de fazer com que os Trabalhos sejam realizados por outro empreiteiro. 
Após esta revogação, o Empreiteiro deve proceder nos termos do n.º 3 da Cláusula 16 [Cessação dos Trabalhos 
e Remoção do Equipamento do Empreiteiro] e deve ser pago nos termos do n.º 6 [Resolução Opcional, 
Pagamento e Quitação] da Cláusula 19”. (grifos nossos) 
426 Acerca da possível incompatibilidade da cláusula de resolução imotivada constante nos modelos contratuais 
Fidic, com determinados sistemas legais, Ellis Baker, Ben Mellors, Scott Chalmers e Anthony Lavers afirmam, 
seguindo com menção à lei francesa, grega, alemã e austriaca: “The new drafting introduced in the Gold Book 
provides a useful reminder that, notwithstanding the Employer’s contractual entitlement to terminate for 
convenience, such a unilateral right to terminate without reason may be restricted or affected by the governing 
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em ambiente de civil law, mas mesmo quando analisada a possibilidade de termination for 

convenience em decisões proferidas por tribunais norte-americanos, afirmando-se a 

necessidade de observância da boa-fé a evitar-se a resolução imotivada com o propósito de 

obter nova contratação a um preço menor: 

Similarly, even in the United States, where termination for convenience Clauses 
have been routinely used in defence procurement contracts to provide freedom to 
terminate on cessation of hostilities, the courts (notably the Court of Claims) have 
developed principles requiring good faith in the exercise of their power, for 
example, not ‘simple to acquire a better bargain from another source.’.427 

 Tornando-se eficaz a notificação para resolução imotivada do contrato enviada pelo 

dono da obra, caberá ao empreiteiro proceder nos termos da subcláusula 16.3 – Cessation of 

Work and Removal of Contractor’s Equipment -, obrigando-se ainda o gestor do projeto a 

determinar o valor dos trabalhos realizados e emitir certificado para pagamento, do qual 

devem constar (i) os montantes devidos por qualquer trabalho efetuado cujo preço seja 

indicado no contrato; (ii) o custo das instalações e materiais encomendados  para os trabalhos 

que tenham sido entregues ao empreiteiro, ou cuja entrega deva ser aceita pelo empreiteiro; 

(iii) qualquer outro custo ou responsabilidade em que, de acordo com as circunstâncias, o 

empreiteiro tenha razoavelmente incorrido com a intenção de concluir os trabalhos; (iv) o 

custo da remoção das estruturas provisórias e do equipamento do empreiteiro do local da 

obra, assim como a restituição destes para seu país de origem ou qualquer outro destino; (v) 

o custo de repatriamento dos funcionários e da mão de obra do empreiteiro que se 

encontravam em regime de dedicação exclusiva à realização da obra na data da resolução do 

contrato428.   

 Nesse ponto, mostra-se necessária a menção a que, diante da resolução imotivada do 

contrato pelo dono da obra, fará jus o empreiteiro ao recebimento dos montantes devidos 

                                                 
law of the Contract or other applicable Laws. Indeed, a number of jurisdictions have legal principles which can 
affect the operation of termination for convenience Clauses.” BAKER, Ellis et al. Fidic Contracts: Law and 
Practice. 5a ed. Londres: Informa Law from Routledge, 2009. p. 439. 
427 BAKER, Ellis et al. Fidic Contracts: Law and Practice. 5a ed. Londres: Informa Law from Routledge, 
2009. p. 440. “Da mesma forma, mesmo nos Estados Unidos, onde as cláusulas de rescisão por conveniência 
têm sido rotineiramente usadas em contratos de direito público em matéria de defesa, para fornecer liberdade 
de rescisão após a cessação das hostilidades, os tribunais (principalmente a Court of Claims) desenvolveram 
princípios que exigem boa fé no exercício de seu poder, por exemplo, não ‘simplesmente adquirir uma 
barganha melhor de outra fonte’” (tradução nossa).  
428 “Subcláusula 19.6 – Optional Termination, Payment and Release”. 
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conforme subcláusula 19.6, a tratar das hipóteses de resolução opcional, pagamento e 

quitação. 

 Mencionados montantes consideram os custos incorridos pelo contratado, assim 

como custos a incorrer pela desmobilização de equipamentos e pessoal do local da obra, tal 

qual afirmado acima, não incluindo, portanto, perdas ou danos em decorrência da resolução 

imotivada do contrato. 

 Já a resolução do contrato pelo empreiteiro poderá se dar na hipótese acima 

mencionada de suspensão dos trabalhos a pedido do dono da obra, quando esta ultrapassar 

oitenta e quatro dias, afetar a totalidade da obra e não tiver sido autorizado a prosseguir os 

trabalhos após ter notificado o gestor do projeto para tanto429.   

 A par dessa hipótese, a subcláusula 16.2 – Termination by Contractor – enumera as 

demais que darão ensejo à possibilidade de o empreiteiro resolver o contrato, devendo-se 

apenas atentar ao fato de a previsão de resolução do contrato pelo empreiteiro em 

decorrência da suspensão prolongada dos trabalhos, constar na alínea (f) da subcláusula 16.2 

abaixo transcrita: 

16.2 – Termination by Contractor 

The Contractor shall be entitled to terminate the Contract if: 

(a) the Contractor does not receive the reasonable evidence within 42 days 
after giving notice under Sub-Clause 16.1 [Contractor’s Entitlement to Suspend 
Work] in respect of a failure to comply with Sub-Clause 2.4 [Employer’s Financial 
Arrangements], 

(b) the Engineer fails, within 56 days after receiving a Statement and 
supporting documents, to issue the relevant Payment Certificate, 

(c) the Contractor does nor receive the amount due under an Interim Payment 
Certificate within 42 days after the expiry of the time stated in Sub-Clause 14.7 

                                                 
429  “8.11 – Prolonged Suspension 
If the suspension under Sub-Clause 8.8 [Suspension of Work] has continued for more than 84 days, the 
Contractor may request the Engineer’s permission to proceed. If the Engineer does not give permission within 
28 days after being requested to do so, the Contractor may, by giving notice to the Engineer, treat the 
suspension as an omission under Clause 13 [Variations and Adjustments] of the affected part of the Works. If 
the suspension affects the whole of the Works, the Contractor may give notice of terminationunder Sub-Clause 
16.2 [Termination by Contractor]”. 
“8.11 – Suspensão Prolongada. 
Se a suspensão prevista no n.º 8 [Suspensão dos Trabalhos] da Cláusula 8 se prolongar por mais de 84 dias, o 
Empreiteiro pode pedir autorização ao Gestor de Projecto para prosseguir. Se o Gestor de Projecto não conceder 
a autorização no prazo de 28 dias após o respectivo pedido, o Empreiteiro pode, mediante notificação do Gestor 
de projecto, tratar a suspensão como uma omissão da parte dos trabalhos afectada, nos termos da Cláusula 13 
[Alterações e Ajustamentos]. Se a suspensão afectar a totalidade dos Trabalhos, o Empreiteiro pode resolver o 
Contrato mediante notificação nos termos do n.º 2 [Resolução pelo Empreiteiro] da Cláusula 16”. 
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[Payment] within which payment is to be made (except for deductions in 
accordance with Sub-Clause 2.5 [Employer’s Claims], 

(d) the Employer substantially fails to perform his obligations under the 
Contract,  

(e) the Employer fails to comply with Sub-Clause 1.6 [Contract Agreement] 
or Sub-Clause 1.7 [Assignment], 

(f) a prolonged suspension affects the whole of the Works as described in 
Sub-Clause 8.11 [Prolonged Suspension], or 

(g) the Employer becomes bankrupt or insolvent, goes into liquidation, has a 
receiving or administration order made against him, compounds with his creditors, 
or carries on business under a receiver, trustee, or manager for the benefit of his 
creditors, or if any act is done or event occurs which (under applicable Laws) has 
a similar effect to any of these acts or events. 

(…)430 

 Uma vez resolvido o contrato pelas razões ora expostas, as quais supõem o 

descumprimento do contrato pelo dono da obra, fará jus o empreiteiro ao recebimento da 

justa remuneração pelos trabalhos já executados, acrescida de lucros cessantes e dos demais 

prejuízos ou danos decorrentes da resolução.431 

                                                 
430 “16.2 – Resolução pelo Empreiteiro 
O Empreiteiro pode resolver o Contrato se: 
(a) não receber prova bastante no prazo de 42 dias após ter entregue a notificação prevista no n.º 1 [Direito do 
Empreiteiro de Suspender os Trabalhos] da Cláusula 16 relativa ao incumprimento do disposto no n.º 4 
[Financiamento do Dono da Obra] da Cláusula 2, 
(b) o Gestor de Projecto, no prazo de 56 dias após ter recebido uma Declaração acompanhada da documentação 
justificativa, não emitir o correspondente Certificado para Pagamento, 
(c) o Empreiteiro não receber o montante devido nos termos de um Certificado para Pagamento Intermédio, 
no prazo de 42 dias após o termo do período de pagamento indicado no n.º 7 [Pagamento] da Cláusula 14 
(exceptaundo as deduções previstas no n.º 5 [Pretensões do Dono da Obra] da Cláusula 2), 
(d) o Dono da Obra incumprir de forma significativa as suas obrigações decorrentes do Contrato, 
(e) o Dono da Obra incumprir o disposto no n.º 6 [Acordo Contratual] da Cláusula 1 ou no n.º 7 [Cessão] da 
Cláusula 1,  
(f) uma suspensão prolongada afectar a totalidade dos Trabalhos conforme descrito no n.º 11 [Suspensão 
Prolongada] da Cláusula 8, ou 
(g) o Dono da Obra tornar-se insolvente, entrar em liquidação, for nomeado um administrador de insolvência 
para administrar o seu patrimônio, entrar em acordo com os seus credores ou desenvolver a sua atividade sob 
a administração de um administrador de insolvência, depositário ou gestor em benefício de seus credores, ou 
se for realizado qualquer acto ou ocorrer algum evento que (nos termos das Leis aplicáveis) tenha um efeito 
semelhante a qualquer destes actos ou eventos. (...)”.   
431 “16.4 – Payment on Termination 
After a notice of termination under Sub-Clause 16.2 [Termination by Contractor] has taken effect, the 
Employer shall promptly: 

(a) return the Performance Security to the Contractor, 
(b) pay the Contractor in accordance with Sub-Clause 19.6 [Optional Termination, Payment and Release], 

and 
(c) pay to the Contractor the amount of any loss of profit or other loss or damage sustained by the 

Contractor as a result of this termination”. 
“16.4 – Pagamento em caso de Resolução. 
Após ter se tornado eficaz uma notificação de resolução ao abrigo do n.º 2 da Cláusula 16 [Resolução pelo 
Empreiteiro], o Dono da Obra deve, de imediato: 
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 Tendo sido mencionadas acima as hipóteses que autorizam a resolução do contrato 

em decorrência de descumprimento contratual – extinção do contrato não cumprido -, assim 

como a possibilidade de resolução imotivada do contrato pelo dono da obra, resta abordar a 

extinção do contrato em face da impossibilidade de sua execução por motivos 

extraordinários 432– força maior: 

Os padrões FIDIC admitem o encerramento do contrato por iniciativa do Dono da 
Obra, em virtude de descumprimento contratual (art. 15.2), ou por iniciativa do 
empreiteiro (Contractor), também em virtude de descumprimento contratual (art. 
16.2), por encerramento imotivado do contrato por parte do Dono da Obra (art. 
15.5) e encerramento do contrato por quaisquer das partes contratuais na 
impossibilidade de execução do contrato por ‘Força Maior’ (art. 19.6)”.433 

 Sem ingressar de forma detalhada no conceito de força maior trazido pela cláusula 

19, digna de menção a definição constante à subcláusula 19.1, de acordo com a qual o termo 

definido “Força Maior”, mencionado no item 1.1.6.4, significa um evento ou circunstância 

excepcional que escape ao controle das partes; que a parte não poderia ter razoavelmente 

previsto antes da celebração do contrato; que, uma vez ocorrido, a parte não poderia 

razoavelmente ter evitado ou superado; e, que não seja imputável de forma significativa à 

outra parte. 

 Há, ainda, rol exemplificativo dos eventos ou circunstâncias excepcionais que 

poderão vir a caracterizar a força maior, desde que se verifiquem as condições previstas na 

definição acima comentada, constante à subcláusula 19.1434. 

 No que interessa ao objeto deste item, a subcláusula 19.6 indica a possibilidade de 

resolução do contrato, por qualquer das partes contratantes, caso se verifique o impedimento 

da realização de parte significativa dos trabalhos, em decorrência do evento de força maior 

previamente notificado, pelo período contínuo de oitenta e quatro dias, ou por múltiplos 

                                                 
(a) devolver a Garantia de Boa Execução ao Empreiteiro, 
(b) pagar ao Empreiteiro nos termos do n.º 6 [Resolução Opcional, Pagamento e Quitação] da Cláusula 

19, e 
(c) pagar ao Empreiteiro o montante correspondente a qualquer lucro cessante ou outra perda ou dano 

incorrido pelo Empreiteiro em resultado desta resolução”.  
432 Não obstante tal fato deva ser discutido em capítulo próprio abaixo, válida a menção à alteração introduzida 
pela 2ª edição do FIDIC Red Book, lançada em dezembro de 2018, passando a nomear os eventos antes 
contemplados como “força maior”, como “Exceptional Events”, agora constante na Cláusula 18.  
433 KLEE, Lukás; MARINANGELO, Rafael. Recomendações FIDIC para orientação de contratos de 
projetos e obras: International Federation of Consulting Engineers. São Paulo: Pini, 2014. p. 52.  
434 A subcláusula 19.1 traz rol exemplificativo dos eventos ou circunstâncias que poderão vir a caracterizar a 
força maior, para os efeitos da Cláusula 19, entre os quais, guerra, terrorismo, revolução, materiais explosivos 
ou radiação encontrados no local da obra, catástrofes naturais, etc. 
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períodos que totalizem mais de cento e quarenta dias, em decorrência do mesmo evento de 

força maior anteriormente notificado. 

 Em assim se dando, obriga-se o empreiteiro a prosseguir nos termos da subcláusula 

16.3 – Cessation of Work and Removal of Contractor’s Equipment -, o que será seguido da 

determinação, pelo gestor do projeto, do valor dos trabalhos realizados e da consequente 

emissão de certificado para pagamento. 

 Fará jus o empreiteiro, nessa hipótese, ao recebimento dos seguintes valores que 

deverão estar contemplados no certificado para pagamento a ser emitido pelo engenheiro 

em atenção à parte final da subcláusula 19.6: os montantes devidos por qualquer trabalho 

efetuado cujo preço seja indicado no contrato; o custo das instalações e materiais 

encomendados para os trabalhos que tenham sido entregues ao empreiteiro, ou cuja entrega 

deva ser aceita pelo empreiteiro; qualquer outro custo ou responsabilidade em que, de 

acordo com as circunstâncias, o empreiteiro tenha razoavelmente incorrido com a intenção 

de concluir os trabalhos; o custo de remoção das estruturas provisórias e do equipamento 

do empreiteiro do local da obra, assim como a sua restituição para o seu país de origem ou 

qualquer outro destino; o custo de repatriamento dos funcionários e da mão de obra do 

empreiteiro que se encontravam em regime de dedicação exclusiva à realização da obra na 

data da resolução do contrato. 

 Por fim, o Red Book contempla, em sua subcláusula 19.7 – Release from 

Performance under the Law –, situação que desonera os contratantes do cumprimento de 

suas obrigações contratuais em decorrência de qualquer evento ou circunstância que escape 

ao controle das partes – incluindo, entre outros, os eventos caracterizados como força maior 

-, que venham a tornar impossível ou ilegal o adimplemento de suas respectivas prestações, 

ou ainda que, nos termos da lei aplicável ao contrato, confira às partes o direito de se 

liberarem do cumprimento do contrato. 

 Verificada a situação acima descrita, deverá ser observado o procedimento previsto 

na subcláusula 19.6, gerando ao empreiteiro o direito ao recebimento dos valores já 

mencionados quando se tratou da resolução do contrato por eventos de força maior.  

 Desenhados os preceitos contratuais a incidir nos casos de suspensão dos trabalhos e 

resolução do contrato sob a regência do Red Book, necessário analisá-los, agora, em atenção 

ao regime legal da empreitada.  
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 A iniciar pela efetiva autorização concedida ao contratante pelo Código Civil, mais 

especificamente em seu artigo 623, de resolução imotivada do contrato, infere-se ser esta 

viável, desde que seguida do pagamento ao empreiteiro das despesas e lucros relativos aos 

serviços já realizados, acrescido de indenização razoável, calculada em função do que ele 

teria ganho, se concluída a obra. 

 Nesse ponto, não obstante o Código Civil fale em suspensão da construção, parece 

tratar-se, pela leitura de suas consequências, de verdadeira rescisão unilateral do contrato 

pelo dono da obra, o que é facilmente deduzido da leitura de Hely Lopes Meirelles acerca 

da possibilidade de suspensão da construção pelo empreitador, em cujos comentários faz 

inclusive alusão ao artigo 1.247 do Código Civil de 1916, ao dispor, segundo o autor, que o 

dono da obra poderia rescindir o contrato de empreitada, in verbis, 

O art. 1.247 do Código Civil de 1916 dispunha que o dono da obra poderia 
rescindir o contrato de empreitada sem o pagamento de indenização nos casos de 
força maior, que tornasse impossível o cumprimento de suas obrigações, imperícia 
do empreiteiro ou inobservância do contrato. 435 (grifos nossos) 

 Continua o autor, passando a tratar da situação por ele narrada, mas agora sob a 

vigência do Código Civil de 2002, ao que conclui novamente pela rescisão contratual, ainda 

que inicie por conceituar a hipótese como de suspensão das obras: 

O Código Civil de 2002 não reproduziu o preceito anterior. Admite que o 
empreitador suspenda a execução da obra, mesmo depois de iniciada, sem apontar 
qualquer motivo para tanto. Neste caso, deverá pagar ao empreitador as despesas 
e lucros relativos aos serviços já feitos, mais uma indenização razoável, calculada 
em função do que ele viria a ganhar, se concluída a obra (art. 623). Trata-se, na 
verdade, de rescisão unilateral do contrato por parte do empreitador, à qual não 
pode se opor o empreiteiro.436 (grifos nossos) 

 Por outro lado, Maria Helena Diniz437, ao enumerar os deveres do dono da obra, 

afirma sua obrigação de indenizar o empreiteiro pelos trabalhos executados e despesas 

incorridas ao tempo da rescisão ou suspensão do contrato, acrescidos das respectivas perdas 

e danos: 

Tem, por outro lado, o dever de: 

                                                 
435 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de Construir. 10ª ed. Atualizada por Adilson Abreu Dallari; Daniela 
Libório Di Sarno; Luiz Guilherme da Costa Wagner Jr e Mariana Novis. São Paulo: Malheiros Editores 
Ltda., 2011. p. 258. 
436 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de Construir. 10ª ed. Atualizada por Adilson Abreu Dallari; Daniela 
Libório Di Sarno; Luiz Guilherme da Costa Wagner Jr e Mariana Novis. São Paulo: Malheiros Editores 
Ltda., 2011.  p. 258. 
437 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. São Paulo: Editora Saraiva, 2007, v. 3. p. 308. 
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(...) 

e) indenizar o empreiteiro pelos trabalhos e despesas que houver feito, se 
rescindir ou suspender o contrato, pagando ainda as perdas e danos, ou seja, os 
danos emergentes, os lucros relativos ao serviço executado e o justo valor a título 
indenizatório pelos lucros cessantes que poderiam advir se concluísse a obra (CC, 
art. 623). (grifos nossos) 

 Isso posto, para os fins da presente tese, independente de estar-se a considerar o 

artigo 623, do Código Civil, como hipótese de suspensão dos trabalhos e resolução do 

contrato, ou apenas de sua resolução, há uma premissa que deve ser desde já estabelecida 

para concluir-se pela adequação ou não das cláusulas do Red Book pertinentes ao 

mencionado artigo 623. 

 Mencionada premissa consiste na clara vedação explícita no Código Civil, ao tratar 

da suspensão dos trabalhos – ou resolução do contrato –, ao enriquecimento ilícito do dono 

da obra. 

 Ocorre que, ao fazê-lo, parece o artigo 623 ter ido mais longe, uma vez que, além da 

restituição devida ao empreiteiro das quantias desembolsadas no adimplemento de suas 

prestações contratuais, como a compra de materiais ou os trabalhos já realizados -, ou ainda 

eventuais despesas a incorrer em decorrência da resolução imotivada do contrato -, prevê o 

pagamento dos lucros relativos aos serviços já feitos, mais indenização razoável, calculada 

em função do que ele teria ganho, se concluída a obra. 

 Dessa forma, ao comparar a previsão do artigo 623, do Código Civil, com as 

disposições do Red Book que tratam do direito do dono da obra de suspender os trabalhos 

ou mesmo resolver imotivadamente o contrato, deve-se ter em mente a lógica a inspirar o 

contrato de empreitada nesse aspecto, no sentido de buscar vedar o enriquecimento ilícito 

do contratante, em detrimento do empreiteiro. 

 Nesse sentido, infere-se que, não obstante a autonomia da vontade posta à disposição 

das partes contratantes ao firmar um contrato nos moldes do FIDIC CONS afigure-se 

suficiente a afastar a ora mencionada disposição do Código Civil, é certo também, para evitar 

quaisquer ponderações em contrário, que a subcláusula 8.9 – Consequences of Suspensions 

– e subcláusula 15.5 – Employer’s Entitlement to Termination – determinam expressamente 

o pagamento pelo contratante ao empreiteiro de todos os custos em que tiver incorrido, 

evitando, portanto, que este venha a suportar eventual prejuízo. 
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 Explica-se. No que concerne ao direito de resolução imotivada do contrato pelo dono 

da obra, previsto no artigo 623, do Código Civil, e cujas consequências encontram-se bem 

delineadas, em oposição à suposta possibilidade de mera suspensão dos trabalhos pelo 

contratante, a subcláusula 15.5 do Red Book, muito embora não contenha a previsão de 

pagamento de valores ao empreiteiro além daqueles necessários à recomposição dos custos 

incorridos, ao fazê-lo, certamente contempla a vedação ao enriquecimento ilícito pelo 

contratante. 

 Ou seja, a subcláusula 15.5, ao afirmar a necessidade de pagamento ao empreiteiro 

nos termos da subcláusula 19.6, a tratar justamente da resolução opcional, pagamento e 

quitação, determina o pagamento dos seguintes valores ao contratado, conforme já afirmado 

acima, mas cuja reiteração é válida para fins da conclusão a ser apresentada abaixo: os 

montantes devidos por qualquer trabalho efetuado cujo preço seja indicado no contrato; o 

custo das instalações e materiais encomendados para os trabalhos que tenham sido 

entregues ao empreiteiro, ou cuja entrega deva ser aceita pelo empreiteiro; qualquer outro 

custo ou responsabilidade em que, de acordo com as circunstâncias, o empreiteiro tenha 

razoavelmente incorrido com a intenção de concluir os trabalhos; o custo da remoção das 

estruturas provisórios e do equipamento do empreiteiro do local da obra, assim como a sua 

restituição para o seu país de origem ou qualquer outro destino; o custo de repatriamento 

dos funcionários e da mão de obra do empreiteiro que se encontravam em regime de 

dedicação exclusiva à realização da obra na data da resolução do contrato. 

 Portanto, os valores a serem pagos ao empreiteiro como consequência da resolução 

imotivada do contrato pelo dono da obra, não obstante não contemplem, da forma como o 

faz o Código Civil, os lucros relativos aos serviços já feitos, mais indenização razoável, 

calculada em função do que ele teria ganho, se concluída a obra, por certo viabilizam a 

recomposição patrimonial do contratado ao momento anterior à contratação, sendo 

plenamente válido, em atenção à autonomia privada, e mesmo à vedação ao enriquecimento 

ilícito, afastar a disposição supletiva constante no artigo 623, do Código Civil. 

 Por fim, ao menos no que se refere à resolução imotivada do contrato, deve-se 

observar que se, por um lado, a previsão contratual constante no Red Book que limita o 

montante a ser pago ao empreiteiro na hipótese ora descrita, acarrete uma redução de direito 

do empreiteiro quando comparada ao regime legal da empreitada, por outro, reforça 

sobremaneira o poder do contratante em face do dono da obra, uma vez que não será licito 
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ao contratante extinguir o contrato ao abrigo da subcláusula 15.5 – Employer’s Entitlement 

to Termination – com o fim de realizar ele próprio os trabalhos ou de fazer com que a obra 

seja concluída por outro empreiteiro438 .   

 Reduz-se, com isso, imensamente a probabilidade de resolução imotivada do 

contrato pelo dono da obra, uma vez que, em o fazendo, encontrar-se-á de mãos atadas por 

não lhe ser permitida a conclusão dos trabalhos por ele mesmo, ou ainda mediante a 

contratação de outros empreiteiros, limitação esta que gera certamente uma maior segurança 

ao contratado quando comparada à possibilidade de extinção imotivada constante no artigo 

623, do Código Civil. 

 Acerca do mencionado impedimento contratual à conclusão dos trabalhos diante da 

resolução imotivada do contrato pelo dono da obra, infere-se que esta, não obstante possa 

ser utilizada pelo contratante a qualquer momento e por qualquer razão – seja financeira, 

politica ou qualquer outra que julgue valer a resolução contratual imotivada -, é normalmente 

prevista para casos de abandono do projeto439. 

 Dúvida, portanto, que se coloca diante da hipótese ora abordada, concerne ao 

eventual prosseguimento da construção pelo dono da obra, ou ainda por novo empreiteiro, 

seja diante de má-fé ou mesmo de mudança nas circunstâncias fáticas que suportaram a 

resolução imotivada. 

 Ou seja, a par da menção expressa contida à subcláusula 15.5 a impedir o contratante 

de concluir os trabalhos após a extinção imotivada do contrato, tal fato pode efetivamente se 

dar, trazendo consigo, muito provavelmente, um conflito a ser iniciado pelo empreiteiro 

preterido. 

 Em comentários a essa disposição do CONS, afirma-se apenas a aplicação do 

disposto na subcláusula 19.6, ao que fará jus o empreiteiro, conforme já afirmado, ao mesmo 

montante a que teria direito em decorrência da extinção do contrato por eventos de força 

maior; entretanto, a par da posição externada por John Tackaberry, ratificada por Ellis Baker, 

Ben Mellors, Scott Chalmers e Anthony Lavers, no sentido da análise do exercício do direito 

                                                 
438 “Subcláusula 15.5” 
439 BAKER, Ellis et al. Fidic Contracts: Law and Practice. 5a ed. Londres: Informa Law from Routledge, 
2009. p. 439. 
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do dono da obra, sob a lente da boa-fé, não se localizou menção doutrinária específica que 

discuta as consequências da retomada das obras. 

 Não obstante, afigura-se coerente concordar com a posição de Rafael Marinangelo e 

Lukas Klee440, ao afirmarem, após menção ao fato de não poder o dono da obra resolver o 

contrato a fim de executar a obra sozinho ou para entregar sua execução a outro empreiteiro, 

que “neste caso, o empreiteiro (Contractor) fará jus à remuneração de tudo o que foi 

executado, acrescido de perdas e danos”. 

 Nesse aspecto, apenas a título de maior detalhamento que se mostra necessário, ainda 

que não tratado de forma específica pelos autores acima mencionados, parece viável aferir a 

eventual responsabilização do contratante diante da retomada da construção após a resolução 

imotivada do contrato, utilizando-se do critério de boa-fé a reger as relações obrigacionais. 

 Isso porque, diante da retomada dos trabalhos pelo dono da obra após ter se tornado 

eficaz uma notificação ao abrigo da subcláusula 15.5 – Employer’s Entitlement to 

Termination -, a análise a ser realizada em eventual lide iniciada pelo empreiteiro deverá 

balizar-se nas efetivas circunstâncias que deram causa à extinção do contrato. Ou seja, tendo 

esta se dado com o ânimo de abandono das obras, seguido de posterior alteração na situação 

fática – como a obtenção de nova fonte de recursos, a título de exemplo – poderá afastar-se 

a má-fé do contratante na resolução imotivada, o que acarretará, ao menos em tese, no não 

pagamento de indenização ao empreiteiro. 

 Já caso se verifique a má-fé do dono da obra quando da resolução imotivada – para 

fins de obtenção de novo contrato a um preço menor, a título de exemplo – poderá certamente 

ser pleiteada indenização pelo empreiteiro preterido, igualando-se a situação narrada àquela   

da falta contratual cometida pelo contratante, com a consequente obrigação de pagamento 

dos lucros cessantes ou outra perda ou dano incorrido pelo empreiteiro, nos termos da 

subcláusula 16.4 – Payment on Termination -, a incidir nas hipóteses de resolução motivada 

do contrato pelo contratado.  

                                                 
440 KLEE, Lukás; MARINANGELO, Rafael. Recomendações FIDIC para orientação de contratos de 
projetos e obras: International Federation of Consulting Engineers. São Paulo: Pini, 2014. p. 54. 
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 Passando a tratar da resolução motivada pelo dono da obra, encontra-se esta prevista 

na subcláusula 15.2 – Termination by Employer –, cujo rol já foi mencionado acima, 

caracterizando situação de extinção do contrato por falta cometida pelo empreiteiro. 

 Nas situações constantes à subcláusula 15.2 que venham a acarretar na resolução 

motivada do contrato pelo dono da obra, caberá a este pagar ao empreiteiro pelos serviços 

já executados e eventuais outros valores em que tenha incorrido, conforme determinação do 

gestor do projeto, em observância à subcláusula 2.5 – Employer’s Claims -, assim como fará 

jus a ver-se ressarcido pelo empreiteiro de quaisquer perdas e danos incorridos, bem como 

de quaisquer custos acrescidos com a conclusão dos trabalhos441.  

 Por óbvio, de forma distinta do quanto observado na resolução imotivada, poderá o 

contratante, diante da extinção motivada do contrato, concluir a obra ou contratar outro 

empreiteiro para tanto. 

 Mais uma vez verifica-se a possibilidade de prevalência das disposições constantes 

na subcláusula 15.2, bem como de suas consequências, mediante o afastamento de eventuais 

disposições do regime legal da empreitada cuja aplicação venha a ser questionada.  

 Quanto à resolução do contrato pelo empreiteiro, não poderá esta dar-se 

imotivadamente, afirmação válida tanto sob a ótica do modelo contratual CONS, quanto para 

o regime legal da empreitada. 

 A hipótese acima é tratada no sistema jurídico brasileiro como inadimplemento 

contratual do empreiteiro, devendo este responder por perdas e danos caso suspensa a 

execução da empreitada sem justa causa442 443. 

 Não se distancia, portanto, da previsão já tratada de resolução motivada do contrato 

pelo dono da obra, o que se dará quando verificada falta contratual, que poderá consistir na 

suspensão imotivada das obras ou em seu abandono pelo empreiteiro, vindo a gerar os efeitos 

descritos à subcláusula 15.4 – Payment after Termination -, como o pagamento das perdas e 

danos por este. 

                                                 
441 “Subcláusula 15.4”. 
442 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de Construir. 10ª ed. Atualizada por Adilson Abreu Dallari; Daniela 
Libório Di Sarno; Luiz Guilherme da Costa Wagner Jr e Mariana Novis. São Paulo: Malheiros Editores 
Ltda., 2011.  p. 259. 
443 “Art. 624. Suspensa a execução da empreitada sem justa causa, responde o empreiteiro por perdas e danos”. 
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 Sendo motivada a resolução do contrato pelo contratado, sob o Red Book, fará jus o 

empreiteiro ao recebimento dos valores já mencionados constantes à subcláusula 19.6 – 

Optional Termination, Payment and Release -, para fins de recompor os custos incorridos, 

acrescidos do montante correspondente a qualquer lucro cessante ou outra perda ou dano 

incorrido pelo empreiteiro como resultado da resolução contrato por falta do contratante444.   

 À subcláusula 16.2, consta rol das situações contratualmente previstas que darão 

ensejo à rescisão motivada do contrato pelo empreiteiro, podendo ser estas resumidas em 

hipóteses de inadimplemento do contratante; ausência do acordo contratual a ser firmado 

em até vinte e oito dias do recebimento pelo empreiteiro da carta de adjudicação – 

subcláusula 1.6 -; cessão do contrato sem o prévio consentimento do contratado – 

subcláusula 1.7 -; e caso se constate a insolência ou liquidação do dono da obra, assim como 

devido a ocorrência de qualquer evento que tenha um efeito semelhante às hipóteses 

enumeradas na subcláusula 16.2 (g). 

 Em paralelo, é permitido também ao empreiteiro a suspensão dos trabalhos e 

resolução motivada do contrato, conforme subcláusula 19.6 – Optional Termination, 

Payment and Release -, conforme já mencionado, diante de evento de força maior que venha 

a impedir a continuidade da obra por um período contínuo de oitenta e quatro dias, ou 

períodos somados de cento e quarenta dias, desde que em decorrência do mesmo fato445. 

                                                 
444 “16.4 – Payment on Termination 
After a notice of termination under Sub-Clause 16.2 [Termination by Contractor] has taken effect, the 
Employer shall promptly: 

(a) return the Performance Security to the Contractor, 
(b) pay the Contractor in accordance with Sub-Clause 19.6 [Optional Termination, Payment and Release], 

and 
(c) pay to the Contractor the amount of any loss of profit or other loss or damage sustained by the 

Contractor as a result of this termination”. (grifos nossos) 
“Subcláusula 16.4 – Pagamento em caso de Resolução. 
Após ter se tornado eficaz uma notificação de resolução ao abrigo do n.º 2 da Cláusula 16 [Resolução pelo 
Empreiteiro], o Dono da Obra deve, de imediato: 

(a) devolver a Garantia de Boa Execução ao Empreiteiro, 
(b) pagar ao Empreiteiro nos termos do n.º 6 [Resolução Opcional, Pagamento e Quitação] da Cláusula 

19, e 
(c) pagar ao Empreiteiro o montante correspondente a qualquer lucro cessante ou outra perda ou dano 

incorrido pelo Empreiteiro em resultado desta resolução”. (grifos nossos) 
445 A resolução do contrato por força maior, nos termos da subcláusula 19.6 – Optional Termination, Payment 
and Release -, poderá ser solicitada por qualquer uma das partes, caso a realização de uma parte significativa 
dos trabalhos esteja impedida por um período contínuo de 84 dias por motivo de força maior notificada nos 
termos da subclausula 19.2 – Notice of Force Majeure -, ou por múltiplos períodos que totalizem mais de 140 
dias, por motivo do mesmo evento de força maior.   
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 Entretanto, na situação imediatamente acima trazida – resolução por força maior -, 

não fará jus o empreiteiro ao recebimento de lucros cessantes ou outra perda ou dano 

incorrido como resultado da resolução, como se dá quando verificada a extinção motivada 

do contrato por força da aplicação da subcláusula 16.2 – Termination by Contractor – e 

subcláusula 16.4 – Payment on Termination -, aplicáveis aos casos de resolução por falta 

cometida pelo dono da obra, conforme hipóteses já aludidas acima.    

 Já o Código Civil enumera as situações que podem justificar a suspensão da obra 

pelo empreiteiro em seu artigo 625. A primeira refere-se à culpa do contratante e à ocorrência 

de força maior; o segundo motivo pelo qual pode o empreiteiro suspender os trabalhos e 

resolver o contrato é a ocorrência de dificuldades imprevisíveis de execução, resultantes de 

causas geológicas, hídricas, ou outras semelhantes, a tornarem a empreitada excessivamente 

onerosa, recusando-se o dono da obra a reajustar o preço do contrato; por fim, poderá 

também o empreiteiro suspender os trabalhos quando as modificações exigidas pelo dono da 

obra, por seu vulto e natureza, forem desproporcionais ao projeto aprovado, ainda que o 

contratante se disponha a arcar com a majoração do preço446. 

 Três, portanto, são as condicionantes que viabilizam o afastamento da culpa do 

empreiteiro diante da resolução do contrato por este: (i) dificuldades imprevisíveis de 

execução; (ii) que estas dificuldades tornem a construção excessivamente onerosa; (iii) que 

o dono da obra se recuse a reajustar o preço do contrato447. 

 Quanto à possibilidade de suspensão dos trabalhos pelo empreiteiro, por culpa do 

contratante ou em face de eventos de força maior, constante no inciso I, do artigo 625, do 

Código Civil, não se vislumbra conflito com a previsão do Red Book, em suas cláusulas 16 

– Suspension and Termination by Contractor - e 19 – Force Majeure-, sendo digno de nota 

apenas o fato de que a culpa do dono da obra mencionada no Código Civil – artigo 625, I – 

encontra-se detalhada no rol da subcláusula 16.2. 

                                                 
446 “Art. 625. Poderá o empreiteiro suspender a obra: 
I - por culpa do dono, ou por motivo de força maior; 
II - quando, no decorrer dos serviços, se manifestarem dificuldades imprevisíveis de execução, resultantes de 
causas geológicas ou hídricas, ou outras semelhantes, de modo que torne a empreitada excessivamente onerosa, 
e o dono da obra se opuser ao reajuste do preço inerente ao projeto por ele elaborado, observados os preços; 
III - se as modificações exigidas pelo dono da obra, por seu vulto e natureza, forem desproporcionais ao projeto 
aprovado, ainda que o dono se disponha a arcar com o acréscimo de preço”. 
447 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de Construir. 10ª ed. Atualizada por Adilson Abreu Dallari; Daniela 
Libório Di Sarno; Luiz Guilherme da Costa Wagner Jr e Mariana Novis. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 
2011. p. 260. 
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 Nesse ponto, ainda que pareça reduzir-se as hipóteses que viriam a figurar como 

culpa do dono da obra para os fins do inciso I, do artigo 625, do Código Civil, deve-se 

atentar à nítida amplitude conferida pela subcláusula 16.2, ao prever não somente situações 

específicas de falta de pagamento pelo contratante, mas mesmo ao afirmar à alínea (d), de 

forma consideravelmente genérica, o incumprimento significativo pelo dono da obra das 

obrigações decorrentes do contrato448. 

 Ou seja, o efetivo afastamento da culpa do empreiteiro diante da resolução do 

contrato deverá ser aferido pela leitura e interpretação da subcláusula 16.2, afastando-se a 

disposição do regime legal da empreitada a tratar do tema, assim como sua interpretação, 

diante, por exemplo, do conteúdo relativamente aberto da mencionada alínea (g), deverá 

balizar-se em doutrina especializada no contrato sob estudo, e, se possível, em decisões que 

abordem a extinção motivada do contrato pelo empreiteiro. 

 Raciocínio semelhante aplica-se à segunda hipótese constante ainda no inciso I, no 

que se refere à possibilidade de suspensão dos trabalhos em face de eventos de força maior. 

Também aqui, ao se aferir a possibilidade e efeitos da resolução do contrato pelo empreiteiro, 

deve-se buscar resposta na cláusula 19 – Force Majeure –, do Red Book. 

 Essa constatação reveste-se de importância, não obstante a semelhança entre as 

disposições do CONS com as da empreitada nesse ponto, pela necessidade de se observar a 

subcláusula 19.6, ao disciplinar não somente a forma, mas os requisitos a serem observados 

diante de evento de força maior, tais quais a notificação pretérita ao dono da obra, assim 

como os prazos de oitenta e quatro ou cento e quarenta dias. 

 Já no que se refere à possibilidade de extinção motivada do contrato pelo empreiteiro, 

mencionada no inciso II, do artigo 625, do Código Civil, reveste-se essa de inegável 

importância, uma vez que remete ao estudo acerca da aplicação da teoria da resolução por 

onerosidade excessiva ao Red Book. 

                                                 
448 “16.2 – Termination by Contractor. 
The Contractor shall be entitled to terminate the Contract if: (…) 
(d) the Employer substantially fails to perform his obligations under the Contract, (…)” 
“16.2 – Resolução pelo Empreiteiro. 
O Empreiteiro pode resolver o Contrato se:  
(...) 
(d) o Dono da Obra incumprir de forma significativa as suas obrigações decorrentes do Contrato, 
(...)” 
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 Ainda que se trate de situação que extrapola a previsão constante no artigo 478 do 

Código Civil, uma vez que há menção específica sob o capítulo do contrato de empreitada, 

merece atenção por não constar nas cláusulas do CONS a incidência da teoria da onerosidade 

excessiva para a finalidade de resolução do contrato pelo empreiteiro. 

 Há, entretanto, ao que parece, o reconhecimento da hardship, ainda que não fazendo 

o modelo contratual alusão específica ao termo. Isso porque, sua cláusula 17 autoriza a 

prorrogação de prazo e o pagamento adicional ao empreiteiro que venha a incorrer em atraso 

na conclusão dos trabalhos ou em custos não previstos inicialmente, diante da ocorrência de 

qualquer evento natural que seja imprevisível ou em relação ao qual não seria 

razoavelmente esperado que um empreiteiro experiente pudesse ter tomado medidas 

preventivas adequadas449.  

 Retornando à hipótese de resolução do contrato, busca-se realizar um paralelo entre 

o artigo 625, II, do Código Civil e o Red Book, ainda que não conste em sua cláusula 16 – 

Suspension and Termination by Contractor –, previsão que faça alusão à dificuldade 

imprevisível de execução, nem tampouco à cláusula 19 – Force Majeure –, previsão que se 

refira à onerosidade excessiva ou mesmo a fatos da natureza, como parece ser a dicção do 

artigo 625, II450.  

 E, ainda que se reitere a possibilidade do afastamento de disposições supletivas do 

Código Civil que encontrem previsão específica no modelo contratual sob estudo, sua 

subcláusula 19.7 – Release from Performance under the Law – vem, sem abordar os temas 

                                                 
449 “17.3 – Employer’s Risks 
The risks reffered to in Sub-Clause 17.4 below are: 
(…) 
(h)  any operation of the forces of nature which is Unforeseeable or against which an experienced contractor 
could not reasonably have been expected to have adequate preventative precautions.”  
 “17.3 – Riscos do Dono da Obra. 
Os riscos a que se refere o n.º 4 da Cláusula 17 são: 
(...) 
(h) qualquer evento natural que seja Imprevisível ou em relação ao qual não seria razoavelmente expectável 
que um empreiteiro experiente pudesse ter tomado medidas preventivas adequadas.”  
450 Sobre o aludido inciso II, Hely Lopes Meirelles afirma que, “Nos termos da lei, as dificuldades imprevisíveis 
de execução devem ter causas geológicas ou hídricas, ou outras semelhantes – o que nos leva a concluir que 
devam ser decorrentes de fatos da Natureza.” (grifos nossos) MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de Construir. 
10ª ed. Atualizada por Adilson Abreu Dallari; Daniela Libório Di Sarno; Luiz Guilherme da Costa Wagner Jr 
e Mariana Novis. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2011. p. 260. 
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da hardship ou excessive onerosity – permitir que se pretenda a liberação, por qualquer das 

partes contratantes, do cumprimento do contrato. 

 Ou seja, ao afirmar a liberação das partes ao cumprimento de suas obrigações 

contratuais, não obstante qualquer outra disposição da cláusula 19 – Força Maior -, caso se 

verifique evento ou circunstância que, nos termos da lei aplicável ao contrato, confira às 

partes o direito de se liberarem do cumprimento do contrato, a subcláusula 19.7 acaba por 

viabilizar a aplicação do inciso II, do artigo 625, assim como do artigo 478, do Código Civil. 

 Afigura-se, entretanto, coerente e correta a interpretação do quanto acima afirmado, 

por meio da aferição da imprevisibilidade do evento de acordo com a lógica ínsita ao modelo 

contratual, ou seja, o fato da natureza ou o evento extraordinário e imprevisível que darão 

ensejo à pretensão de resolução do contrato pelo contratado deverão ser lidos sob a lente de 

um empreiteiro experiente, sendo de tal vulto que não seria razoavelmente esperado que 

pudesse ter tomado as medidas preventivas adequadas. 

 Por fim, deve ser abordada a possibilidade, conferida pelo artigo 625, III, do Código 

Civil ao empreiteiro, de extinguir motivadamente o contrato, quando as modificações 

exigidas pelo dono da obra, por seu vulto e natureza, forem desproporcionais ao projeto 

aprovado, ainda que o dono se disponha a arcar com o acréscimo de preço. 

Mencionada disposição será lida em paralelo à cláusula 13 – Variations and 

Adjustments – do Red Book, uma vez que se vislumbra como conceito inerente ao modelo 

contratual a obrigatoriedade de o empreiteiro realizar as alterações solicitadas pelo gestor do 

projeto. 

Nesse sentido, a subcláusula 13.1 – Right to Vary – afirma a autorização conferida 

ao engenheiro para que venha a introduzir alterações na construção a qualquer momento até 

a emissão do certificado de recepção dos trabalhos, mediante instrução ou por meio de 

pedido ao empreiteiro para apresentação de proposta. 

Estará o empreiteiro obrigado a executar a alteração solicitada, salvo caso não 

consiga obter prontamente os bens necessários para a execução dos trabalhos, ao que deverá 

notificar de imediato o gestor do projeto, juntando elementos justificativos. 

As alterações solicitadas revestem-se de amplitude considerável, sendo 

contratualmente expresso que poderão estas incluir alterações das quantidades de qualquer 
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elemento dos trabalhos incluído no contrato; alterações da qualidade e de outras 

características de qualquer elemento dos trabalhos; alterações das cotas, posições e/ou 

dimensões de qualquer parte dos trabalhos; supressão de qualquer parte dos trabalhos; 

qualquer trabalho adicional, instalações, materiais ou serviços necessários para a obra, 

incluindo qualquer ensaio; alteração na sequencia ou no prazo de execução dos trabalhos.  

Quanto ao procedimento para a alteração a ser solicitada pelo gestor do projeto, 

poderá este, antes de determinar sua execução, solicitar ao empreiteiro uma proposta para 

tanto, o qual se obriga a responder, por escrito e logo que possível, justificando eventuais 

motivos – caso existentes – pelos quais não pode cumprir a ordem, ou apresentando, (i) a 

descrição do trabalho que se propõe realizar e o respectivo plano de execução; (ii) a proposta 

relativa a quaisquer modificações que se mostrem necessárias ao plano de trabalhos – 

subcláusula 8.3 -; e (iii) a proposta para a avaliação da alteração.  

Frise-se que as alterações deverão ser avaliadas e definidas em atenção à cláusula 12 

– Measurement and Evaluation -, tarefa simples quando constar anexo ao contrato um mapa 

de quantitativos, mas mais complexa quando a alteração solicitada não se espelhar em 

elementos já constantes no contrato, o que dará ensejo a uma decisão a ser proferida pelo 

engenheiro para a definição da taxa ou do preço do elemento novo, nos termos da 

subcláusula 12.3 – Evaluation -, alínea (b). 

Acerca da mencionada obrigatoriedade em proceder às alterações solicitadas pelo 

dono da obra, assim como ao seu respectivo procedimento de avaliação para fins de 

pagamento, afirmam Rafael Marinangelo e Lukas Klee: 

A princípio, o empreiteiro (Contractor) não tem motivos razoáveis para recusar a 
extensão do objeto da obra baseado em parâmetros comerciais razoáveis (ou seja, 
no âmbito da respectiva avaliação e em condições de relação comercial honesta e 
de bons costumes do ramo da construção civil).451 

Isso posto, há clara distinção nesse ponto entre o regime legal da empreitada e o Red 

Book, autorizando aquele o empreiteiro a resolver o contrato diante de modificações exigidas 

pelo contratante que, por seu vulto e natureza, forem desproporcionais ao projeto aprovado, 

ainda que o dono se disponha a arcar com o acréscimo de preço, ao passo que este obriga o 

                                                 
451 KLEE, Lukás; MARINANGELO, Rafael. Recomendações FIDIC para orientação de contratos de 
projetos e obras: International Federation of Consulting Engineers. São Paulo: Pini, 2014.  p. 44. 
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empreiteiro a proceder a implementação das alterações solicitadas, as quais serão certamente 

pagas.   

 E, na linha do quanto afirmado em relação a outros aspectos conflitantes, quando 

submetido o modelo contratual CONS ao sistema legal brasileiro, conclui-se pelo necessário 

afastamento da disposição supletiva do artigo 625, III, do Código Civil, prevalecendo, 

portanto, a obrigatoriedade do empreiteiro em realizar as modificações solicitadas pelo dono 

da obra, fazendo jus, por certo, à prorrogação de prazo para conclusão e ao pagamento 

adicional correspondente. 

  

6.4 – Direito de Retenção 
 

 Considerado o modelo contratual sob estudo como contrato típico, sujeito ao regime 

legal da empreitada, necessário verificar como se dá o exercício do direito de retenção pelo 

empreiteiro, cuja possibilidade vem se firmando em doutrina e julgados452. 

 Essa verificação deve ser realizada, uma vez que o contrato CONS, por um lado, não 

prevê a hipótese de retenção da obra pelo construtor, e, por outro, prevê expressamente, em 

sua subcláusula 15.2 – Termination by Employer -, não somente a possibilidade de o 

contratante reter os bens e materiais do empreiteiro, mas mesmo de aliená-los visando 

ressarcir-se de eventuais valores de que seja credor na data da resolução motivada do 

contrato. 

 A iniciar pelo direito de retenção do construtor, na forma em que tem sido defendido 

por significativa parte da doutrina e aplicado pelos tribunais, tem-se que esse direito, não 

obstante não se encontre positivado entre os artigos a tratar do contrato de empreitada, vem 

sendo afirmado com alicerce, fundamentalmente, nos artigos 1.219, 242, 476 e 964, IV, do 

Código Civil453. 

                                                 
452 MEIRELLES, op. cit., p. 253. 
453 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de Construir. 10a ed. Atualizada por Adilson Abreu Dallari; Daniela 
Libório Di Sarno; Luiz Guilherme da Costa Wagner Jr e Mariana Novis. São Paulo: Malheiros Editores 
Ltda., 2011. 
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 Não será apresentado, neste item, detalhamento histórico ou mesmo teórico acerca 

do direito de retenção, sendo certa a existência de artigos monográficos e de dissertações de 

mestrado que se dedicam unicamente ao tema, o que comprova a sua complexidade454. 

 E, nessa linha, muito embora se julgue revestir-se a relação de direito material 

existente entre o empreiteiro e a obra do caráter de detenção e não de posse direta, não se irá 

aprofundar discussão que não terá o condão de alterar a conclusão a ser apresentada ao final 

deste item455. 

 Nesse sentido, afirma-se exercer o construtor mera detenção sobre a obra, o que o 

faz por expressa permissão do contratante, a conceder ao contratado acesso ao local dos 

trabalhos pelo tempo e nos limites necessários para a sua realização, sem que perca a posse 

direta que remanesce consigo, esta exercida de forma pessoal, ou por meio do gestor do 

projeto. 

 Mencionada conclusão acarreta o risco de afastar-se a aplicação do artigo 1.219 do 

Código Civil, o qual tem sido utilizado para viabilizar o exercício do direito de retenção pelo 

empreiteiro. 

 Isso porque, apoiando-se nas palavras de Hely Lopes Meirelles ao tratar do direito 

de retenção na empreitada, afirma o autor acreditar defluir este do mencionado artigo 1.219, 

combinado com o artigo 476, do Código Civil, uma vez que o primeiro confere ao possuidor 

de boa-fé o direito de retenção das benfeitorias, enquanto o último estabelece que, nos 

contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir 

o implemento da obrigação do outro456. 

 Nesse ponto, ainda que não se vislumbre a efetiva transmudação da situação pretérita 

para aquela a ser caracterizada como posse de boa-fé após a conclusão dos trabalhos e diante 

do inadimplemento do contratante, ao realizar-se a leitura do mencionado autor, ao se referir 

à incidência do artigo 242 do Código Civil diante da situação de inadimplemento narrada, 

                                                 
454 A respeito, confira-se dissertação de mestrado defendida perante a Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo, por Diana Tognini Saba. SABA, Diana Tognini. Direito de Retenção e seus Limites. 2016. 
Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sob a orientação do 
professor José Fernando Simão.  
455 Tal conclusão pode ser extraída do fato de (i) julgar-se válido o exercício da retenção pelo detentor, ou 
mesmo (ii) em face de posição doutrinária a afirmar a transmudação da detenção para posse direta diante da 
retenção, conforme se infere pela leitura de Arnoldo Medeiros da Fonseca. FONSECA, Arnoldo Medeiros da. 
Direito de Retenção. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1944. p. 230. 
456 MEIRELLES, op. cit., p. 254. 
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conclui-se por ser palatável a aplicação por analogia das disposições relativas ao possuidor 

de boa-fé à hipótese de detenção exercida pelo construtor457.  

 Já quanto ao recurso à exceptio inadimpleti contractus do artigo 476 do Código Civil, 

plenamente adequada sua invocação, considerado o fato de constituir-se como principal 

obrigação do empreiteiro, nos contratos de empreitada, assim como no Red Book, a 

construção e a entrega de seu resultado final ao contratante. 

 Não se olvida, entretanto, que o não adimplemento de sua obrigação pelo empreiteiro 

diante do inadimplemento do contratante, que deverá materializar-se, no caso, pela não 

entrega do objeto do contrato de construção – a obra -, é certamente mais complexo nas 

situações que circundarão a conclusão de um contrato no modelo Red Book, quando 

comparado à execução da construção de uma edícula ou de uma pequena casa. 

 Entretanto, imaginando-se a hipótese de entrega material da obra concluída ao 

contratante, assim como supondo-se a viabilidade da efetiva retenção física da coisa pelo 

empreiteiro, julga-se plenamente aplicável o direito de retenção da obra, nos moldes do que 

se verifica atualmente sob contratos de empreitada. 

 Ou seja, considerando-se os elementos cuja presença mostra-se necessária a 

viabilizar o exercício do direito de retenção pelo empreiteiro, quais sejam, a detenção ou 

posse da coisa pelo credor, a existência de crédito certo e exigível do detentor ou possuidor 

da coisa, uma relação de conexidade entre o crédito e a coisa retida, e, por fim, a 

inexistência de convenção em contrário no contrato ou disposição legal que o proíba, viável 

por certo o seu exercício pelo empreiteiro diante da utilização de modelo contratual CONS, 

                                                 
457 Veja-se que as obrigações do empreiteiro, conforme afirma expressamente Carlos Alberto Ferriani, 
caracterizam-se por um fazer e dar o que foi feito, o que viabiliza por certo a aplicação do artigo 242 do Código 
Civil: “O uso do verbo contribuir, e não obrigar, explica-se. O que a lei pretendeu colocar em destaque nesse 
dispositivo foi o fato de o empreiteiro obrigar-se apenas com seu trabalho, ou então, com ele e os materiais 
utilizados. Ou seja, compromissar-se tão somente com o fazer, ou com o fazer e o dar. Dar os materiais a 
serem usados no fazer. Uma obrigação simples, ou uma obrigação complexa. Se desta última espécie, a 
obrigação considerar-se-á cumprida somente se as duas prestações forem satisfeitas. O cumprimento somente 
de uma implica cumprimento imperfeito, portanto inadimplemento mora, ou violação positiva do contrato, 
segundo a concepção de Staub, na Alemanha. Num caso ou noutro, quer dizer, seja na empreitada apenas de 
fazer, ou na de fazer com fornecimento de materiais, o empreiteiro está constituído também na obrigação de 
dar o que foi feito, como que encerrando o processo de execução de sua obrigação”. FERRIANI, Carlos 
Alberto. Responsabilidade Civil na Empreitada. 2015. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de 
Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob a orientação da professora Maria Helena Diniz. 
p. 105). 
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conclusão esta que carece de grande complexidade, uma vez que se está a tratar, conforme 

demonstrado, de contrato de empreitada. 

 Demonstrado, portanto, aplicar-se ao Red Book conclusões semelhantes às que vêm 

sendo discutidas por doutrina e jurisprudência acerca do direito de retenção no contrato de 

empreitada, passa-se a analisar aspecto mais controverso contido à subcláusula 15.2, a tratar 

da previsão expressa a permitir a alienação dos bens do empreiteiro que se encontrem no 

local da obra, diante da resolução motivada do contrato, bem como da existência de crédito 

a favor do contratante: 

15.2 – Termination by Employer 

(...) 

The Employer shall then give notice that the Contractor’s Equipment and 
Temporary Works will be released to the Contractor at or near the Site. The 
Contractor shall promptly arrange their removal, at the risk and cost of the 
Contractor. However, if by this time the Contractor has failed to make a payment 
due to the Employer, these items may be sold by the Employer in order to recover 
this payment. Any balance of the proceeds shall then be paid to the Contractor.458 
(grifos nossos) 

 Em comentários à subcláusula 15.2 do Red Book, sob a ótica da common law, afirma-

se não apenas a possibilidade de o dono da obra alienar os bens do empreiteiro, bem como, 

da mesma forma, utilizá-los para a conclusão dos trabalhos, com sua devolução ao construtor 

afastado, quando do final da obra: 

Finally, upon termination under sub-cl. 15.2, the Employer may complete the 
works itself or arrange for others to do so. It may also make use of the Contractor’s 
Documents and Goods to effect termination. Under sub-cl. 1.1.5.2, Goods will 
include equipment, plant, materials and temporary works. Provided the Contractor 
does not owe the Employer any money, these must be returned to the Contractor, 
once the Employer has finished using them, although the Contractor must collect 
them at its own cost. Strictly there is no provision here for what might happen if 
the Contractor refuses to comply with any such instruction to collect its equipment. 
However if the Contractor does owe money, then the Employer is entitled to sell 
them, accounting to the Contractor for any excess balance.459 (grifos nossos) 

                                                 
458 “15.2 – Resolução pelo Dono da Obra 
(...) 
O Dono da Obra deve em seguida notificar o empreiteiro de que o Equipamento do Empreiteiro e os Trabalhos 
Provisórios serão colocados à disposição do Empreiteiro no Local da Obra ou nas suas proximidades. O 
Empreiteiro deve de imediato providenciar a respectiva remoção, por sua conta e risco. Contudo, se à data o 
Empreiteiro não tiver efectuado um pagamento devido ao Dono da Obra, os referidos bens podem ser vendidos 
pelo Dono da Obra de modo a recuperar o referido pagamento. Qualquer saldo positivo resultante da venda 
deve em seguida ser pago ao empreiteiro” (grifos nossos). 
459 GLOVER, Jeremy; HUGHES, Simon. Understanding the Fidic Red Book: a clause-by-clause 
commentary. 2a ed. Londres: Thomson Reuters. 2011. p. 317. “Finalmente, após a rescisão sob a subcl. 15.2, 
o Contratante poderá concluir as obras por si só ou providenciar outras pessoas a fazê-lo. Pode também fazer 
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In the event of termination under Sub-Clause 15.2, the licence extends, by 
SubClause 1.10(b) (1.11(b) (G)), to the disclosure of the Contractor’s Documents 
to a replacement contractor who has commenced work because such a person is 
likely to be ‘‘in proper possession of the relevant part of the Works’’. The position, 
however, is unclear in all the Books apart from the Gold Book as to whether the 
Contractor’s Documents may be disclosed to potential contractors for the purpose 
of their submitting an offer to the Employer to complete the Works. This matter is 
dealt with expressly in Sub-Clause 1.11(d) of the Gold Book, which provides that 
the licence applies to ‘‘enable the Employer to relet the Contract as provided for 
under Sub-Clause 15.2 [ Termination for Contractor’s Default]’’.  

If, by the time that the Employer releases the Contractor’s Equipment and 
Temporary Works back to the Contractor after use as permitted under Sub-Clause 
15.2, the Contractor has failed to make a payment due to the Employer, the 
Employer is entitled to sell these items to make good the payment, paying any 
remaining balance to the Contractor. Both practically and legally, the Employer’s 
ability to enforce this right to sell these items will be subject to whether the 
Contractor owns them. If the items are owned by third parties (for example, where 
items of the Contractor’s Equipment are hired by the Contractor) but the Employer 
nevertheless sells them, depending on the applicable Laws, the Employer may be 
exposed to claims by the true owners for conversion (or the equivalent under the 
relevant law).460 

 Ou seja, pela leitura dos trechos acima em comentários à subcláusula 15.2 do Red 

Book, infere-se a possibilidade de, uma vez resolvido o contrato, de forma motivada, pelo 

dono da obra, passará a este a posse direta sobre os bens e materiais do empreiteiro, podendo 

deles se utilizar para a conclusão dos trabalhos e mesmo aliená-los para ver-se ressarcido de 

eventuais prejuízos decorrentes de crédito detido em face do construtor afastado. 

                                                 
uso dos Documentos e Bens do Empreiteiro para efetuar a rescisão. Sob a subcl. 1.1.5.2, os bens incluirão 
equipamentos, plantas, materiais e obras temporárias. Desde que o Empreiteiro não deva dinheiro ao Dono da 
Obra, estes devem ser devolvidos ao Empreiteiro, uma vez que o Contratante tenha terminado de usá-lo, 
embora o Empreiteiro deva cobrá-lo às suas expensas. A princípio, não há nenhuma disposição para o que pode 
acontecer se o Empreiteiro se recusar a cumprir qualquer instrução para coletar seu equipamento. No entanto, 
se o Empreiteiro deve dinheiro, o Dono da Obra tem o direito de vendê-los, contabilizando o Empreiteiro para 
qualquer saldo excedente” (tradução nossa).  
460 BAKER, Ellis et al. Fidic Contracts: Law and Practice. 5a ed. Londres: Informa Law from Routledge, 
2009. p. 452. “No caso de rescisão de acordo com a Subcláusula 15.2, a licença se estende, por meio da 
Subcláusula 1.10 (b) (1.11 (b) (G)), à divulgação dos Documentos do Empreiteiro a um contratado substituto 
que tenha iniciado o trabalho, porque é provável que a pessoa esteja “em posse adequada da parte relevante 
das Obras”. A posição, no entanto, não é clara em nenhum dos Livros, exceto no Livro de Ouro quanto a se os 
Documentos do Empreiteiro podem ser divulgados a potenciais empreiteiros com o propósito de enviarem uma 
oferta ao Contratante para concluir as Obras. Este assunto é tratado expressamente na Subcláusula 1.11 (d) do 
Livro de Ouro, que estabelece que a licença se aplica a '' permitir ao Contratante reler o Contrato conforme 
previsto na Subcláusula 15.2 [Resolução pelo Dono da Obra].  
Se, quando o Contratante liberar o Equipamento do Empreiteiro e os Trabalhos Temporários ao Empreiteiro 
após o uso, conforme permitido pela Subcláusula 15.2, o Empreiteiro não tiver efetuado os pagamentos devidos 
ao Contratante, o Contratante terá o direito de vender esses itens para fazer frente ao pagamento, pagando 
qualquer saldo remanescente ao Empreiteiro. Tanto sob o aspecto prático quanto sob o aspecto legal, a 
capacidade do Contratante de fazer valer seu direito de vender esses itens estará sujeita à efetiva propriedade 
por parte do Empreiteiro. Se os itens forem de propriedade de terceiros (por exemplo, quando itens do 
Equipamento do Empreiteiro são contratados pelo Empreiteiro), mas o Contratante vende-os mesmo assim, 
dependendo das leis aplicáveis, o Contratante pode ser submetido a reivindicações dos verdadeiros 
proprietários pelo mecanismo da conversão (ou o equivalente nos termos da lei relevante)” (tradução nossa).  
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 Utilizam-se, portanto, os autores Ellis Baker, Ben Mellors, Scott Chalmers e 

Anthony Lavers, conforme visto no trecho acima, da previsão contida à subcláusula 1.10 – 

Employer’s Use of Contractor’s Documents-, para alicerçar a afirmação no sentido da 

efetiva possibilidade de utilização dos direitos de propriedade intelectual relativos aos 

documentos e bens do empreiteiro afastado, por qualquer pessoa que se encontre na posse 

da obra, durante o período de vida útil efetiva ou estimada – conforme aquele que se revelar 

mais longo -, das partes relevantes dos trabalhos. 

 Já quanto à extensão dos bens que poderão ser objeto de utilização pelo dono da obra 

após a resolução motivada do contrato, afirmam Jeremy Glover e Simon Hughes no trecho 

em destaque, que se encontram estes descritos no item 1.1.5.2 do modelo contratual, 

compreendendo, portanto, o equipamento do empreiteiro, os materiais, as instalações e os 

trabalhos provisórios.  

 Considerando, ainda, a definição constante nos itens 1.1.5.3461 e 1.1.5.1462 do Red 

Book, acerca do conceito de materiais e equipamento do empreiteiro, respectivamente, 

verifica-se quão ampla é a abrangência pretendida pelos autores acima citados.   

 Deve se ter claro não se estar a falar propriamente de um direito de retenção como 

garantia, mas sim da expressa autorização, por contrato, para utilização dos bens e materiais 

do empreiteiro, pelo dono da obra ou eventual construtor que venha a assumir os trabalhos, 

até sua conclusão. 

 E, ainda que possa se afirmar a eventual viabilidade da aplicação da disposição ora 

mencionada constante à subcláusula 15.2 – Termination by Employer -, ao submeter-se o 

                                                 
461 “1.1.5.3 “Materials” means things of all kinds (other than Plant) intended to form or forming part of the 
Permanent Works, including the supply-only materials (if any) to be supplied by the Contractor under the 
Contract.”  
“1.1.5.3 “Materiais” significa coisas de qualquer espécie (excluindo as Instalações) destinadas a integrar ou 
integradas nos Trabalhos Definitivos, incluindo os materiais que o Empreiteiro deva fornecer sem montagem, 
nos termos do Contrato”. 
462 “1.1.5.1 “Contractor’s Equipment” means all apparatus, machinery, vehicles and other things required for 
the execution and completion of the Works and the remedying of any defects. However, Contractor’s 
Equipment excludes Temporary Works, Emplyer’s Equipment (if any), Plant, Materials and any other things 
intended to form or forming part of the Permanent Works”. 
“1.1.5.1 “Equipamento do Empreiteiro” significa quaisquer utensílios, máquinas, veículos e outros 
equipamentos necessários à execução e conclusão dos Trabalhos e à correção de quaisquer defeitos. São, 
contudo, excluídos do Equipamento do Empreiteiro os Trabalhos Provisórios, o Equipamento do Dono da Obra 
(caso exista), as Instalações, os Materiais e quaisquer outras coisas destinadas a integrar ou integradas nos 
Trabalhos Definitivos”. 
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modelo contratual CONS à lei de regência nacional, com alicerce na autonomia da vontade 

e boa-fé objetiva, não resta dúvida de que poderá ser questionada sua incidência, com 

fundamento quiçá na vedação ao enriquecimento ilícito. 

 Portanto, posição que se afigura de mais fácil aceitação sob o regime legal da 

empreitada, principalmente diante da ausência de cláusula arbitral no contrato, é aquela 

trazida por Michel D. Robinson, ao conferir à subcláusula 15.2 interpretação distinta 

daquelas acima descritas. 

 Afirma o autor ser possível ao contratante tomar posse dos bens (1.1.5.2), 

documentos do empreiteiro (1.10), assim como de quaisquer itens, pelos quais tenha pago, 

ao que conclui por afirmar não ser lícito ao dono da obra tomar posse do equipamento do 

empreiteiro (1.1.5.1) e dos instalações temporárias (1.1.5.5): 

15.2 Termination by the Employer 

In the event of Termination by the Employer, the Contractor should obtain legal 
advice. Termination requires 14 days’ notice. The Employer is entitled to take 
possession of Goods, Contractor’s Documents etc. and any item he has paid for. 
He is not entitled to take possession of Contractor’s Equipment and Temporary 
Plant, which the Contractor should remove from site without delay. Detailed 
records are to be kept of the actual on-site status and of actions subsequently 
taken.”463 (grifos nossos). 464 465  

                                                 
463 ROBINSON, Michael D. Contractor’s Guide to the FIDIC Conditions of Contract. Chicester: Wiley-
Blackwell, 2011. p. 134. 
464 Não obstante tenha-se afirmado a maior facilidade em trabalhar com o conceito de utilização dos bens pelo 
dono da obra, quanto àqueles pelos quais tenha pago, merece destaque e atenção o conteúdo da subcláusula 
7.7, a qual prevê, sujeita à compatibilidade com as leis do país, a transmissão da propriedade das Instalações e 
Materiais, livre de quaisquer ônus e encargos, ao dono da obra, nos seguintes termos: 
“7.7 – Ownership of Plant and Materials. 
Each item of Plant and Materials shall, to the extent consistent with the Laws of the Country, become the 
property of the Employer at whichever is the earlier of the following times, free from liens and other 
encumbrances: 

(a) when it is delivered to the Site; 
(b) when the Contractor is entitled to payment of the value of the plant and Materials under Sub-Clause 

8.10 [Payment for Plant and Materials in Event of Suspension].” (grifos nossos) 
“7.7 – Propriedade das Instalações e dos Materiais. 
Cada item das Instalações e dos Materiais deve, na medida em que tal seja compatível com as Leis do País, 
tornar-se propriedade do Dono da Obra, livre de quaisquer ônus ou encargos, assim que o primeiro dos 
seguintes acontecimentos ocorrer: 

(a) quando seja entregue no Local da Obra; 
(b) quando o Empreiteiro tiver direito ao pagamento do valor das Instalações e dos Materiais nos termos 

do n.º 10 [Pagamento das Instalações e Materiais em caso de Suspensão] da Cláusula 8.” (grifos 
nossos) 

465 Por outro lado, a advogar a tese da utilização daqueles bens, itens ou documentos que tenham sido 
efetivamente pagos ao empreiteiro, válida a menção à subclausula 16.3 – Cessation of Work and Removal of 
Contractor’s Equipment -, aplicável à hipótese de resolução motivada do contrato pelo empreiteiro: 
“16.3 - Cessation of Work and Removal of Contractor’s Equipment 
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 Por fim, previsão contratual que se mostra de aplicação ainda mais dramática sob o 

sistema legal brasileiro é aquela que autoriza a alienação, pelo contratante, diante da 

resolução motivada do contrato, nos termos da subcláusula 15.2, dos bens do empreiteiro, 

visando a quitação de eventual valor devido por este ao dono da obra. 

 Quanto ao tema, ainda que se tenha buscado no desenvolvimento desta tese enfatizar 

a inestimável importância jurídica e econômica da prevalência e respeito à autonomia 

privada, visando fomentar gradual mudança de cultura a tornar mais previsível a realização 

de investimentos no Brasil, o que passa por certo pela utilização de contratos conhecidos e 

experimentados, como os modelos contratuais FIDIC, cuja interpretação revela-se madura 

em tribunais arbitrais e Cortes internacionais, acredita-se que, dentre as poucas adaptações 

que se mostram necessárias nas condições particulares, encontra-se aquela a afastar a 

possibilidade de alienação dos bens do empreiteiro pelo contratante, o que, ocorrendo, 

culminaria em verdadeira “justiça pelas próprias mãos”, vedada por certo pelo ordenamento 

jurídico brasileiro. 

    

6.5 – Conselho de Resolução de Conflitos (Dispute Adjudication Board) 
 

  A noção de uma disputa ser resolvida mediante a intervenção de um expert com 

independência em relação às partes envolvidas, levando em consideração apenas os aspectos 

                                                 
After a notice of termination under Sub-Clause 15.5 [Employer’s Entitlement to Termination], Sub-Clause 
16.2 [Termination bby Contractor] or Sub-Clause 19.6 [Optional Termination, Payment and Release] has taken 
effect, the Contractor shall promptly: 

(a) cease all further work, except for such work as may have been instructed bby the Engineer for the 
protection of life or property or for the safety of the Works, 

(b) hand over Contractor’s Documents, Plant, Materials and other work, for which the Contractor has 
received payment, and 

(c) remove all other Goods from the Site, except as necessary for safety, and leave the Site.” (grifos 
nossos) 

“16.3 – Cessação dos Trabalhos e Remoção do Equipamento do Empreiteiro. 
Após ter se tornado eficaz uma notificação de resolução ao abrigo do n.º 5 [Direito do Dono da Obra de 
Revogar o Contrato] da Cláusula 15, do n.º 2 [Resolução pelo Empreiteiro] da Cláusula 16 ou do n.º 6 
[Resolução Opcional, Pagamento e Quitação] da Cláusula 19, o Empreiteiro deve, de imediato: 

(a) interromper qualquer trabalho, excepto aquele que lhe possa ter sido ordenado pelo Gestor do Projecto 
para a proteção de pessoas e bens ou para a segurança dos Trabalhos, 

(b) entregar os Documentos do Empreiteiro, as Instalações, os Materiais e outros trabalhos, pelos quais o 
Empreiteiro tenha recebido pagamento e,  

(c) retirar do Local da Obra todos os outros Bens, excepto os necessários por motivos de segurança, e 
abandonar o Local da Obra.” (grifos nossos) 
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técnicos relacionados aos fatos ocorridos, é não somente pouco utilizada no Brasil, mas 

mesmo pouco conhecida. 

 Acrescente-se a isso a possibilidade de aludido expert, ou comissão formada por mais 

de um profissional conhecedor dos aspectos técnicos relacionados ao assunto trazido à 

decisão, ter o poder, ou ao menos a possibilidade, de evitar o conflito que seriam chamados 

a solucionar. 

 Quiçá pelo extremo e conhecido apego ao litígio em nosso país, ou mesmo em 

decorrência da famigerada ínfima abertura econômica brasileira, que, entre tantos outros 

prejuízos, dificulta o aprendizado de institutos jurídicos ou práticas comerciais estrangeiras, 

é extremamente reduzida a utilização de dispute boards nos contratos de construção 

firmados no Brasil466. 

 Dois casos apenas considerados emblemáticos podem ser mencionados, referentes à 

utilização de um dispute board nas obras da linha 4 amarela do metrô de São Paulo467 e aos 

contratos de construção firmados no âmbito dos Jogos Olímpicos realizados no Rio de 

Janeiro no ano de 2016468. 

 Para compreender a utilização dos dispute boards, seja no âmbito nacional ou 

internacional, necessária a definição de seu conceito, assim como a distinção entre suas 

diversas modalidades. 

 A separação entre suas modalidades a ser realizada abaixo apoiar-se-á no conceito 

genérico de Dispute Board, dentro do qual se encontrariam os Dispute Review Board; 

Dispute Adjudication Board; e Combined Dispute Board. 

                                                 
466 A par da afirmação quanto à escassa utilização e mesmo pouca familiaridade com o instituto do Conselho 
de Resolução de Disputas, merecedora de nota a Lei 16.873, de 22 de fevereiro de 2018, do Município de São 
Paulo, a reconhecer e regulamentar a instalação de Comitês de Prevenção e Solução de Disputas em contratos 
administrativos continuados celebrados pela Prefeitura de São Paulo. De igual forma, tramita atualmente no 
Senado Federal o Projeto de Lei 206/2018, cuja ementa prevê a regulamentação da instalação de Comitês de 
Prevenção e Solução de Disputas em contratos administrativos continuados celebrados pela União. 
467 JOBIM, Jorge Pinheiro; RICARDINO, Roberto; CAMARGO, Rui Arruda. A Experiência Brasileira em 
CRD: O Caso do Metrô de São Paulo. In: TRINDADE, Bernardo Ramos (org.). Comitê de Resolução e 
Disputas nos Contratos de Construção e Infraestrutura: Uma abordagem prática sobre a aplicação de 
Dispute Boards no Brasil. São Paulo: Pini, 2016. p. 169-191.    
468 GUTIERREZ, Felipe; GIUNTA, Frank; WALLACE, Peter. Dispute Boards: International and Latin 
American Experiences. In: TRINDADE, Bernardo Ramos (org.). Comitê de Resolução e Disputas nos 
Contratos de Construção e Infraestrutura: Uma abordagem prática sobre a aplicação de Dispute Boards 
no Brasil. São Paulo: Pini, 2016. p. 208. 
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 Acerca da nomenclatura acima, digno de menção o fato de que o reduzido material 

disponível produzido pela doutrina nacional parece tratar como gênero o conceito de Dispute 

Resolution Boards, cuja tradução encontrada nos textos consultados é Conselho de 

Resolução de Disputas, afirmando-se, como espécies, aquelas já descritas acima - Dispute 

Review Board; Dispute Adjudication Board; e Combined Dispute Board. 

 Não obstante, utilizar-se-á neste estudo a divisão constante no regulamento 2015 da 

Câmara Internacional de Comércio – ICC – ora tratado como ICC Dispute Board Rules469, 

importante fonte de pesquisa e certamente material a ser utilizado em contratos sujeitos ao 

procedimento de resolução de disputas via estabelecimento de dispute boards sob a 

administração da ICC, ou mesmo como suporte diante de disputas não levadas ao 

conhecimento do ICC Centre for ADR470.  

 E, no que se refere ao mencionado conceito, o regulamento da ICC afirma, em seu 

artigo 2, (v), compreender o gênero dispute board, um dispute review board (“DRB”), um 

dispute adjudication board (“DAB”) ou um combined dispute board (“CDB”), compostos 

de um, três, ou mais membros: 

Article 2: Definitions 

In the rules: 

(...) 

(v) “Dispute Board” (“DB”) means a Dispute Review Board (“DRB”), a Dispute 
Adjudication Board (“DAB”) or a Combined Dispute Board (“CDB”), composed 
of one, three or more DB Members471. 

                                                 
469 ICC. Dispute Board Rules. Disponível em: <https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/dispute-
boards/rules/>. Acesso em: 08 dez. 2018. 
470 O Centro da Câmara Internacional de Comércio para Formas Alternativas de Solução de Disputas (ICC 
Centre for ADR) afirma expressamente a possibilidade de as partes utilizarem suas regras procedimentais, 
ainda que não recorram ao Centro para a solução de suas disputas: “Parties can use the ICC Dispute Board 
(DB) Rules without recourse to the ICC International Centre for ADR. The Centre, however, is available for 
specific functions and should problems arise.” ICC. Role of the ICC Centre for ADR. Disponível em: 
<https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/dispute-boards/role-icc-centre-adr/>. Acesso em: 08 dez. 
2018. 
471 “Artigo 2°: Definições 
No Regulamento: (...) 
(v) “Dispute Board” (“DB”) significa um Dispute Review Board (“DRB”), um Dispute Adjudication Board 
(“DAB”) ou um Combined Dispute Board (“CDB”), composto de um, três ou mais Membros do DB”. 
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 Isso posto, deve-se abordar o tema neste item utilizando-se a noção de dispute board 

como conceito geral, com suas modalidades ora traduzidas, Comitê Revisor – CR -, Comitê 

de Adjudicação – CA -, e Comitê Misto – CM472. 

 E, independente da forma escolhida contratualmente de formação do dispute board, 

é certo que seu papel central será idêntico nas três modalidades, ao que consistirão, 

[...] na designação de um painel decisório, usualmente composto por três 
especialistas escolhidos anteriormente ao início do procedimento. Estes 
especialistas acompanham a execução do contrato por meio de reuniões 
periódicas, sendo possível assim a decisão em tempo real sobre questões 
incidentais que surjam ao longo do contrato.473 

  Ou seja, o traço distintivo desta modalidade de solução de conflitos consiste 

justamente na sua natureza extrajudicial, não adversarial, que busca evitar um conflito ou 

mesmo solucioná-lo caso necessário, mediante a análise puramente técnica dos fatos levados 

ao conhecimento do comitê. 

 Quanto à sua origem, remonta à década de 1970, momento no qual especialistas 

norte-americanos viam-se diante de uma relação adversarial que minava o sucesso de 

projetos de construção de túneis e trabalhos de subsolo relacionados. 

 O fato de terem surgido de conflitos relacionados a tais trabalhos é significativo, uma 

vez que a realização de projetos de túneis e metrô mostra-se marcadamente mais complexa 

e custosa, em razão do elevado potencial surgimento de condições não previstas 

inicialmente, da necessidade de equipamento especial, bem como da importância de notória 

experiência técnica do construtor.    

 E, como consequência da mencionada relação adversarial havida entre as partes e os 

conflitos decorrentes, aliados à complexidade e aos custos envolvidos em tais contratos, 

verificou-se que, tanto o dono da obra quanto o construtor acabavam por focar sua atenção 

                                                 
472 TRINDADE, Bernardo Ramos; RUGGIO, Rodrigo Alves Pinto. O CRD em Obras Privadas como 
Ferramenta para a Solução dos Conflitos e Manutenção do Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato. In: 
TRINDADE, Bernardo Ramos (org.). Comitê de Resolução e Disputas nos Contratos de Construção e 
Infraestrutura: Uma abordagem prática sobre a aplicação de Dispute Boards no Brasil. São Paulo: Pini, 
2016. p. 101.    
473 NETO, Francisco Maia. Formas Extrajudiciais de Solução de Disputas. In: TRINDADE, Bernardo Ramos 
(org.). Comitê de Resolução e Disputas nos Contratos de Construção e Infraestrutura: Uma abordagem 
prática sobre a aplicação de Dispute Boards no Brasil. São Paulo: Pini, 2016. p. 25.    
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na administração dos conflitos, e não na administração do projeto, gerando, por óbvio, 

atrasos e majoração dos custos: 

The prevalence of adversarial relationships between the parties in these 
circumstances was making these jobs a fertile breeding ground for disputes. 
Indeed, both owners and contractors were said to have become focused on the 
management of disputes, rather than on the management of the project. 
Unsurprisingly, the result was lengthy delays and cost overruns.474 

 Diante do quadro narrado, um estudo foi elaborado pela US National Commitee on 

Tunneling Technology – NCTT – no ano de 1972, desenvolvendo recomendações para o 

aprimoramento dos métodos de contratação nos Estados Unidos. 

 O resultado do estudo foi publicado dois anos após, em 1974, e teve como 

consequência uma maior atenção ao alto custo das disputas e de sua resolução, tanto em 

termos financeiros, quanto de tempo, assim como o estabelecimento dos dispute boards, em 

decorrência das recomendações constantes em seu relatório final, que afirmava a 

necessidade de mecanismos para lidar com problemas na obra em tempo real, ao invés de 

deixar a solução para um momento futuro, quando estes já teriam se transformado em 

disputas intransigíveis: 

The study report, which was published in 1974, resulted in an increase in the 
awareness of the high cost of disputes and of their resolution, not only to the 
construction industry but also to the public in general. Such high cost was in both 
monetary terms and time loss. The study report also provided many 
recommendations that were adopted by various owners and consulting engineers 
and affirmed that some mechanism was required to settle disagreements as they 
arose rather than leave them to fester and develop into intransigent disputes. Thus, 
the Dispute Review Board (DRB) concept became established.475 

 Mencionado subcomitê formado pela NCTT verificou ainda o fato de os 

construtores, em sua grande maioria, enxergarem a figura do gestor de projeto como um 

                                                 
474 GERBER, Paula; ONG, Brennan J. Best Practice in Construction Disputes: avoidance, management 
and resolution. 1ª ed. Australia: Lexis Nexis, 2013. p. 101. “A prevalência de relacionamentos conflitivos 
entre as partes nessas circunstâncias estava tornando as obras um terreno fértil para disputas. De fato, diz-se 
que tanto os proprietários quanto os empreiteiros se concentraram na gestão de disputas, e não na gestão do 
projeto. Não é surpreendente, portanto, que o resultado consista em longos atrasos e em custos excessivos” 
(tradução nossa). 
475 BUNNI, Nael G. The FIDIC Forms of Contract: the fourth edition of the Red Book, 1992, the 1996 
Supplement, the 1999 Red Book, the 1999 Yellow Book, the 1999 Silver Book.  3a ed. Oxford: Blackwell 
Publishing 2005. p. 603. “O relatório do estudo, publicado em 1974, resultou no aumento da conscientização 
do alto custo das disputas e de sua resolução, não apenas para a indústria da construção, mas também para o 
público em geral. Esse alto custo apresentava-se em termos monetários e de perda de tempo. O relatório 
também forneceu diversas recomendações que foram adotadas por muitos proprietários e engenheiros 
consultores, e afirmou que algum mecanismo era necessário para resolver os conflitos à medida que surgiam, 
em vez de deixá-los apodrecer e se transformar em disputas intransigentes. Assim, o conceito do Dispute 
Review Board (DRB) foi estabelecido” (tradução nossa).  
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terceiro, mas com tendência a enviesar suas decisões a favor do dono da obra, sendo tal 

percepção um fator significativo na natureza das disputas em projetos de construção476.    

 Baseado nessa descoberta, assim como na clara necessidade e importância relatada 

da solução dos problemas na obra em tempo real, o relatório final da NCTT recomendou que 

a forma de se atingir os objetivos buscados pelo estudo seria mediante a designação pelas 

partes de um comitê imparcial cuja função seria auxiliá-las a solucionar pleitos assim que 

estes surgissem. 

 Esse comitê deveria ser formado por membros altamente qualificados selecionados 

com base na sua experiência e conhecimento em práticas dos contratos de construção ou de 

tecnologia de obras em subsolo, que demonstrassem integridade e senso de justiça477. 

 Por fim, recomendou o relatório final que o comitê – advisory committee – fosse 

definido e começasse a atuar quando do início do projeto, devendo emitir recomendações 

não vinculantes às partes ao longo da execução das obras, sendo sua função não somente 

solucionar problemas, mas mesmo buscar evitar eventuais disputas.478 

 Diante do resultado do enorme trabalho empreendido pela NCTT, em 1975, a 

construção do trecho leste do Eisenhower Memorial Tunnel foi a primeira obra a utilizar um 

dispute board. 

 A importância do exemplo ora trazido reside não somente na sua clara repercussão 

histórica, mas deve-se mais ainda ao fato de que a construção do trecho oeste do mesmo 

projeto, iniciado em 1968, ter sido um desastre financeiro, uma vez que, condições 

imprevistas, aliadas à relação nitidamente adversarial entre as partes, acarretaram atraso de 

dois anos e custo final cento e dezessete por cento acima do estimado. 

 Em comparação, a execução do trecho leste do projeto479, realizada após a publicação 

do relatório da NCTT e utilizando-se de um review board desde o início das obras, que 

                                                 
476 GERBER, Paula; ONG, Brennan J. Best Practice in Construction Disputes: avoidance, management 
and resolution. 1ª ed. Australia: Lexis Nexis, 2013. p. 101.  
477 Ibid., p. 102.  
478 GERBER & ONG, op. cit., p. 102.  
479 Paula Gerber e Brennan J. Ong fazem esclarecedor estudo acerca do caso “The Eisenhower Memorial 
Tunnel”, no qual comparam a execução de seu trecho oeste com a do trecho leste, este último construído após 
a apresentação do mencionado relatório final produzido pela US National Commitee on Tunneling Technology, 
visando demonstrar a tangível eficiência na utilização do Dispute Review Board que culminou na entrega da 
obra no tempo e no valor inicialmente previstos. 
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auxiliou as partes na solução de disputas que surgiram durante a execução do projeto, 

mediante a emissão de recomendações não vinculantes, acarretou a entrega das obras no 

tempo estimado e dentro do orçamento inicialmente previsto. 

 Ainda acerca do reconhecido sucesso na utilização de um dispute review board no 

projeto, digno de nota o fato de, durante a execução das obras, três disputas terem sido 

apresentadas pelas partes ao comitê para a emissão de recomendação, tendo sido todas 

solucionadas eficazmente antes da conclusão das obras.  

 Como outros exemplos de megaprojetos que contaram com a utilização de dispute 

boards, vale aqui menção à expansão do Canal do Panamá, o maior projeto realizado no 

Canal desde a sua construção, cujo contrato foi considerado uma versão modificada do 

FIDIC Yellow Book, no formato design-build, tendo o dispute board sido formado e atuado 

em atenção à cláusula 20 do Yellow Book480. 

 Também o projeto do Channel Tunnel, conhecido como Eurotunel, utilizou-se de um 

dispute board, considerado um sucesso, uma vez que, ainda que diante de dificuldades não 

previstas inicialmente, aliadas àquelas já esperadas decorrentes da construção de obra de 

extraordinária complexidade, os prazos foram, grosso modo, respeitados.481  

 E, por fim, digna de menção a construção do aeroporto de Hong Kong, que, em 

conjunto com os elementos de infraestrutura a ele associados, representa um dos maiores 

projetos de engenharia civil do mundo, contando com melhorias como uma linha de trem, 

uma rodovia expressa com seis faixas, uma das mais longas pontes suspensas do mundo e 

um túnel482. 

 Passando finalmente a analisar as modalidades de dispute boards, a iniciar pelos 

dispute review boards, deve-se utilizar o conceito trazido por Peter H. J. Chapman, acerca 

do tema: 

                                                 
480 GUTIERREZ, Felipe; GIUNTA, Frank; WALLACE, Peter. Dispute Boards: International and Latin 
American Experiences. In: TRINDADE, Bernardo Ramos (org.). Comitê de Resolução e Disputas nos 
Contratos de Construção e Infraestrutura: Uma abordagem prática sobre a aplicação de Dispute Boards 
no Brasil. São Paulo: Pini, 2016. p. 198-201. 
481 WALD, Arnoldo. A Arbitragem Contratual e os Dispute Boards. Revista de Arbitragem e Mediação. São 
Paulo, ano 2, nº. 6, julho-setembro 2005. p. 20. 
482 GUTIERREZ, Felipe; GIUNTA, Frank; WALLACE, Peter. Dispute Boards: International and Latin 
American Experiences. In: TRINDADE, Bernardo Ramos (org.). Comitê de Resolução e Disputas nos 
Contratos de Construção e Infraestrutura: Uma abordagem prática sobre a aplicação de Dispute Boards 
no Brasil. São Paulo: Pini, 2016. p. 204. 
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A DRB can best be described as a ‘job-site’ dispute resolution panel, typically 
comprising three independent persons who are selected by the contracting parties. 
The significant difference between DRBs and most other ADR techniques (and 
possibly the reason why DRBs have had such success) is that the DRB is appointed 
at the commencement of o project and, by undertaking regular visits to site, is 
actively involved throughout construction and becomes part of the project.483 

 A importância da menção ao conceito transcrito, acrescido do detalhamento a ser 

apresentado nas linhas abaixo, mostra-se considerável por figurar o autor na lista de 

adjudicadores de conflitos da FIDIC - FIDIC President’s list of Approved Dispute 

Adjudicators -, constando em seu currículo, apenas a título de exemplo e para fins de efetiva 

demonstração de sua experiência, o título de engenheiro civil obtido em Londres; advogado; 

membro da Royal Academy of Engineering (Londres), do Institute of Civil Engineers 

(Londres) e do Hong Kong Institution of Engineers; membro da Singapore Institute of 

Arbitrators, Society of Construction Arbitrators, International Bar Association, 

International Chamber of Commerce (ICC), ICC and ICE Task Forces on ‘Dispute Boards’, 

British Tunnelling Society; tendo figurado ainda como presidente da Dispute Resolution 

Board Foundation entre os anos de 2003 e 2004. 

 Exposta, portanto, a vasta experiência do autor no tema ora tratado, válida a menção 

à complementação do conceito de dispute review board constante em artigo de sua autoria 

acerca da utilização de dispute review boards pela indústria da construção:  

The parties, by formal agreement, empower the DRB with jurisdiction to hear and 
advise on the resolution of disputes. The idea is for the DRB to be called in early 
in the evolution of any serious dispute which does not appear to be resolvable by 
the parties, and then promptly to publish a decision or to give recommendations 
on how the matters in issue should be settled. It is usual that an opportunity 
remains for the matter to be referred to arbitration or to the courts if the DRB’s 
decision does not find acceptance by the parties.484 

                                                 
483 CHAPMAN, Peter H. J. Disputes Review Boards for the construction industry. In: CAMPBELL, Peter 
(ed.). Construction Disputes: Avoidance and Resolution. Dunbeath: Whittles Publishing, 1997. p. 67. “Um 
DRB pode ser melhor descrito como um painel de resolução de disputas no estio "local da obra", normalmente 
composto por três indivíduos independentes que são selecionados pelas partes contratantes. A diferença 
significativa entre os DRBs e a maioria das outras técnicas de ADR (e, possivelmente, a razão pela qual os 
DRBs tiveram tanto sucesso) é que o DRB é designado no início do projeto, e, por intermédio de visitas 
regulares ao local, está ativamente envolvido durante a construção, tornando-se parte do projeto” (tradução 
nossa). 
484 CHAPMAN, op. cit., p. 67. “As partes contratantes, por acordo formal, concedem o DRB a jurisdição para 
ouvir e aconselhar a respeito da resolução de disputas. A ideia é que o DRB seja chamado logo no início do 
surgimento de qualquer disputa séria que não pareça ser solucionável pelas partes, e, então, emita 
imediatamente uma decisão, ou dê recomendações sobre como os problemas em questão devem ser resolvidos. 
É comum que permaneça uma oportunidade para que a matéria seja submetida à arbitragem ou aos tribunais, 
se a decisão do DRB não encontrar aceitação pelas partes" (tradução nossa).  
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 Entretanto, muito embora Peter Chapman apresente o conceito de dispute review 

board, assim como o detalhe de forma ao mesmo tempo minuciosa e clara em seu trabalho, 

acaba por concluir a possibilidade de as partes definirem, contratualmente, a natureza 

vinculante ou não (binding or non-binding) da decisão a ser emitida pelo comitê revisor485. 

 Essa forma de lidar com a natureza dos comitês revisores afasta-se daquela que se 

busca traduzir neste item, no sentido de a distinção fundamental entre as modalidades de 

dispute board mencionadas, na linha do quanto afirmado pela ICC, residir justamente no 

caráter vinculante ou não de suas decisões. 

 Ou seja, o já mencionado regulamento da ICC acerca de dispute boards, em seu 

artigo 4, afirma expressamente que o DRB – Dispute Review Board – poderá assistir as 

partes para fins de evitar conflitos, mediante assistência informal ou mesmo emitindo 

recomendações acerca da disputa levada ao seu conhecimento, recomendações estas que as 

partes podem cumprir voluntariamente, muito embora não estejam obrigadas a tanto: 

Article 4: Dispute Review Boards (DRBs) 

1 
DRBs may assist the Parties in avoiding Disagreements, in resolving them through 
informal assistance, and by issuing Conclusions with respect to Disputes upon 
formal referral. In formal referrals, DRBs render Recommendations with respect 
to Disputes. 

2 
Upon receipt of a Recommendation, the Parties may comply with it voluntarily 
but are not required to do so.486 

(…) (grifos nossos) 

 A menção ao caráter não vinculante da recomendação emitida pelo dispute review 

board como a principal distinção deste perante as demais modalidades é observada por Nael 

G. Bunni: 

Therefore, in essence, the process involves an amicable settlement of disputes 
leaving it to the parties to decide whether or not they want to accept the Boards’s 
non-binding recommendation. Thus, it can be said that the adopted concept of a 
Dispute Review Board was a consensual form of dispute resolution where a 
recommendation could be a step towards an assessment of the quantum, or towards 

                                                 
485 Ibid., p. 68. 
486 “Artigo 4º: Dispute Review Boards (“DRBs”) 
1 Os DRBs poderão ajudar as Partes na prevenção de Desacordos, na resolução de Desacordos através de 
assistência informal e na emissão de Conclusões relativas a Litígios no caso de remissão formal. Nas remissões 
formais, os DRBs pronunciarão Recomendações relativas aos Litígios.  
2 Após o recebimento de uma Recomendação, as Partes poderão cumpri-la voluntariamente, mas não são 
obrigadas a cumpri-la” (tradução nossa; grifos nossos). 
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providing the parties with a certain amount of time before they decided whether 
or not to take the dispute further in the dispute resolution ladder to an arbitral 
tribunal or a court.487 (grifos nossos) 

 Portanto, conclui-se que a característica fundamental de um dispute review board – 

comitê revisor - e que o distingue das demais modalidades – comitê de adjudicação e comitê 

misto – reside justamente na qualidade da decisão a ser por este emitida, a qual, no cenário 

ora abordado, reveste-se de caráter não vinculante, normalmente denominado recomendação 

e não decisão488.   

 Isso posto, certamente mais fácil se mostra a tarefa de qualificar as demais 

modalidades, o que se fará mediante a utilização das já mencionadas ICC Dispute Board 

Rules, mais especificamente de seus artigos 5 e 6. 

 Quanto aos dispute adjudication boards, são estes os que mais interessam ao 

desenvolvimento da presente tese, uma vez que figuram como a modalidade adotada nos 

modelos contratuais FIDIC. 

 Encontram-se estes previstos no artigo 5489 das regras da ICC, com características 

similares aos comitês revisores, como a importância de ser designado no início do projeto, 

                                                 
487 BUNNI, Nael G. The FIDIC Forms of Contract: the fourth edition of the Red Book, 1992, the 1996 
Supplement, the 1999 Red Book, the 1999 Yellow Book, the 1999 Silver Book.  3a ed. Oxford: Blackwell 
Publishing 2005. p. 605. “Portanto, em essência, o processo envolve uma solução amigável de controvérsias, 
deixando as partes decidirem se querem ou não aceitar a recomendação não vinculante do Board. Assim, pode-
se dizer que o conceito adotado de uma Dispute Review Board era uma forma consensual de solução de 
controvérsias na qual uma recomendação poderia ser um passo em direção a uma avaliação do quantum, ou 
para fornecer às partes um certo tempo antes de decidirem posseguir ou não com a disputa, dando um passo 
adiante na hierarquia da resolução de disputas a um tribunal arbitral ou a uma corte” (tradução nossa; grifos 
nossos).  
488 “Em resumo, - enquanto o CR – Comitê Revisor se propõe a emitir recomendações que podem ou não ser 
seguidas pelas partes, o CA – Comitê de Adjudicação emitirá decisões vinculativas, que deverão ser cumpridas 
até uma suposta reversão num processo judicial e/ou arbitral. Finalmente, se o comitê proposto for o CM – 
Comitê Misto, os membros irão emitir pareceres de caráter meramente opinativo, mas podem emitir uma 
efetiva decisão se uma parte assim requerer e a outra não se opuser”. TRINDADE, Bernardo Ramos et al. 
Conhecimento e Aplicabilidade do Comitê de Resolução de Disputas – CRD em Obras de Médio e Grande 
Portes. In: TRINDADE, Bernardo Ramos (org.). Comitê de Resolução e Disputas nos Contratos de 
Construção e Infraestrutura: Uma abordagem prática sobre a aplicação de Dispute Boards no Brasil. 
São Paulo: Pini, 2016. p. 43-44. 
489 “Article 5: Dispute Adjudication Boards (DABs) 
1 
DABs may assist the Parties in avoiding Disagreements, in resolving them through informal assistance, and by 
issuing Conclusions with respect to Disputes upon formal referral. In formal referrals, DABs render Decisions 
with respect to Disputes. 
2 
A Decision is binding on the Parties upon its receipt. The Parties shall comply with it without delay, 
notwithstanding any expression of dissatisfaction pursuant to this Article 5. 
(…)” (grifos nossos) 
“Artigo 5° Dispute Adjudication Boards (“DABs”)  
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da realização de reuniões periódicas e visitas ao local das obras, da formação profissional de 

seus membros, assim como de ser composto, normalmente, por um ou três experts. 

 Entretanto, a diferença já apontada reside justamente no caráter vinculante das 

decisões emitidas, as quais deverão ser imediatamente cumpridas pelas partes, 

independentemente de eventual apresentação de discordância.   

 Antes, contudo, de ingressar na descrição dos dispute adjudication boards, a serem 

conceituados abaixo em atenção ao seu escopo atual e moderno papel desenvolvido na 

indústria da construção, principalmente em obras de médio e grande portes, deve-se traçar 

breve histórico do instituto da adjudicação, também sob a ótica do direito da construção. 

 A adjudicação, não obstante intimamente conectada à formação dos dispute 

adjudication boards, por certo os precede, podendo sua origem moderna ser remetida ao 

direito inglês, não apenas no seio de modelos contratuais de construção largamente adotados 

na Inglaterra, tais quais o New Engineering Contract – NEC490, mas mesmo do direito 

legislado, mediante a introdução do instituto da statutory adjudication, por meio do Housing 

Grants, Construction and Regeneration Act 1996 (Part II), cuja vigência se deu a partir de 

primeiro de maio de 1998. 

 Nesse sentido, deve-se frisar que a análise dos dispute adjudication boards a ser 

realizada, com ênfase no modelo contratual FIDIC New Red Book, compreende a noção do 

DAB nos seus moldes aplicados a grandes obras, contando normalmente com três ou mais 

experts, que devem acompanhar a construção desde o seu início e durante todo o seu 

desenvolvimento. 

                                                 
1  
Os DABs podem ajudar as Partes na prevenção de Desacordos, na resolução de Desacordos através de 
assistência informal e na emissão de Conclusões relativas à Litígios no caso de remissão formal. Nas remissões 
formais, os DABs emitem Decisões relativas aos Litígios.  
2  
Uma Decisão passa a ser vinculativa para as Partes no momento de seu recebimento. As Partes deverão cumpri-
la sem demora, independentemente de qualquer manifestação de insatisfação nos termos do presente Artigo 
5°” (tradução nossa; grifos nossos). 
490 O NEC – New Engineering Contracts, cuja 4ª edição – NEC4 – foi lançada em 2017, é o contrato utilizado 
na quase totalidade dos projetos de construção civil levados a efeito pelo governo britânico, tendo sido utilizado 
na viabilização dos Jogos Olímpicos de Londres 2012, à título de exemplo. NEC. Contracts. Disponível em: 
<https://www.ice.org.uk/knowledge-and-resources/professional-practice/nec-contracts-and-ice-conditions-of-
contract>. Acesso em: 09 dez. 2018. NEC. Governments. Disponível em: 
<https://www.neccontract.com/About-NEC/Governments>. Acesso em: 14 dez. 2018. 
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 Mas, para se chegar nos comitês de adjudicação, nos moldes que interessa à presente 

tese, necessário, sem dúvida, trabalhar o conceito de adjudicação de conflitos, instituto que, 

ainda que sob veste mais simples, surge na Inglaterra, na década de 1970, tendo sido 

incorporado ao modelo contratual padrão publicado pelo Joint Contracts Tribunal, no ano 

de 1988, constando, da mesma forma, na primeira edição de outro modelo contratual de 

ampla utilização na Inglaterra, o NEC – New Engineering Contract491. 

 À época descrita, verificava-se a existência da adjudicação com origem contratual, 

levada a efeito diante da efetiva ocorrência de um conflito, não necessariamente por um 

comitê, e sem o acompanhamento do desenvolvimento da construção, o que por certo 

dificultava a emissão de decisão célere, justa e, principalmente, tornava impossível evitar a 

eclosão de disputas. 

 Diante, portanto, do cenário de relativo sucesso nas adjudicações contratuais, do 

esforço de entidades inglesas ligadas à indústria da construção civil visando a introduzir o 

instituto em conhecidos modelos contratuais, assim como tendo em vista o fato, notado à 

época, no sentido de os problemas comumente verificados em obras estarem relacionados, 

em sua maioria, ao fluxo de caixa do projeto, surge na Inglaterra, no ano de 1996, a 

adjudicação prevista em lei, conhecida como statutory adjudication. 

 Importante a menção à statutory adjudication, ora traduzida como adjudicação legal, 

uma vez que os fatos que precederam sua inclusão no Housing Grants, Construction and 

Regeneration Act 1996 demonstram não apenas a efetiva necessidade de um estudo sério e 

aprofundado de temas ainda incipientes em nosso país, mas, da mesma forma, a relação entre 

a existência de meios céleres de solução de disputas e o sucesso do empreendimento. 

 Remete a origem da legislação mencionada ao relatório conduzido por Sir Michel 

Latham, membro do Parlamento inglês à época, cuja publicação se deu no ano de 1994 sob 

a denominação “Constructing the Team”, tendo ficado conhecido como The Latham Report. 

 A elaboração desse estudo deu-se em consequência de diversos problemas 

verificados em obras de construção civil, sendo a maior parte deles relacionados ao 

                                                 
491 MESQUITA, Marcelo A. Botelho de. Adjudicação: Como Introduzir o Mecanismo nos Contratos de Obra. 
In: TRINDADE, Bernardo Ramos (org.). Comitê de Resolução e Disputas nos Contratos de Construção e 
Infraestrutura: Uma abordagem prática sobre a aplicação de Dispute Boards no Brasil. São Paulo: Pini, 
2016. p. 231-232. 
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pagamento ao construtor, com impacto direto em seu fluxo de caixa e com reflexos nos 

subempreiteiros, impedindo a conclusão dos projetos no tempo e custos estimados. 

 Para o que interessa ao presente item, a contribuição do relatório ao Direito da 

Construção inglês, com nítidas consequências posteriores para obras em diversos outros 

países, refere-se à conclusão pela necessidade de introdução, nos contratos de construção, 

de instrumentos de adjudicação, constando expressamente no The Latham Report a sugestão 

de previsão contratual desse instrumento, aliado à necessidade de previsão legal no mesmo 

sentido: 

[…] a system of adjudication should be introduced within all the standard forms 
of contract (except where comparable arrangements already exist for mediation or 
conciliation) and that this should be underpinned by legislation (Constructing the 
Team, HMSO, London, 1994, para. 9.14)492 

 Diante da publicação do relatório, bem como, certamente, tendo sido considerado o 

sucesso na utilização da adjudicação contratual em projetos de construção no Reino Unido 

para o fim de mitigar problemas relacionados a pleitos de pagamentos no curso das obras, o 

instituto da adjudicação passa a ser legalmente previsto na Section 108 do Housing Grants, 

                                                 
492 BURKETT, John. Alternative Dispute Resolution. In: CAMPBELL, Peter (ed.). Construction Disputes: 
Avoidance and Resolution. Dunbeath: Whittles Publishing, 1997. p. 43. “Um sistema de adjudicação deve 
ser introduzido em todas as formas padrão de contrato (exceto onde já existam institutos comparáveis para 
mediação ou conciliação), e isso deve ser previsto por legislação (Constructing the Team, HMSO, London, 
1994, parágrafo 9.14)” (tradução nossa).  
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Construction and Regeneration Act 1996493, tornando-se obrigatória sua utilização diante de 

disputas originadas de contratos de construção494. 

 Com isso, diante de certos contratos de construção previstos em lei, obrigam-se as 

partes a levar seus pleitos a um adjudicador independente, sendo mencionada previsão 

aplicável não apenas às grandes e médias obras, mas à grande maioria das construções, o 

que pode ser inferido não apenas do rol do que se consideram os contratos sujeitos à lei495, 

mas mesmo do fato de trabalhos que não tenham sido precedidos da assinatura de contrato 

estarem também sujeitos à adjudicação legal: 

                                                 
493 “108 Right to refer disputes to adjudication. 
(1)A party to a construction contract has the right to refer a dispute arising under the contract for adjudication 
under a procedure complying with this section. 
For this purpose “dispute” includes any difference.  
(2)The contract shall— 
(a)enable a party to give notice at any time of his intention to refer a dispute to adjudication; 
(b)provide a timetable with the object of securing the appointment of the adjudicator and referral of the dispute 
to him within 7 days of such notice; 
(c)require the adjudicator to reach a decision within 28 days of referral or such longer period as is agreed by 
the parties after the dispute has been referred; 
(d)allow the adjudicator to extend the period of 28 days by up to 14 days, with the consent of the party by 
whom the dispute was referred; 
(e)impose a duty on the adjudicator to act impartially; and 
(f)enable the adjudicator to take the initiative in ascertaining the facts and the law. 
(3)The contract shall provide that the decision of the adjudicator is binding until the dispute is finally 
determined by legal proceedings, by arbitration (if the contract provides for arbitration or the parties otherwise 
agree to arbitration) or by agreement. 
The parties may agree to accept the decision of the adjudicator as finally determining the dispute.  
(4)The contract shall also provide that the adjudicator is not liable for anything done or omitted in the discharge 
or purported discharge of his functions as adjudicator unless the act or omission is in bad faith, and that any 
employee or agent of the adjudicator is similarly protected from liability. 
(5)If the contract does not comply with the requirements of subsections (1) to (4), the adjudication provisions 
of the Scheme for Construction Contracts apply. 
(6)For England and Wales, the Scheme may apply the provisions of the Arbitration Act 1996 with such 
adaptations and modifications as appear to the Minister making the scheme to be appropriate. 
For Scotland, the Scheme may include provision conferring powers on courts in relation to adjudication and 
provision relating to the enforcement of the adjudicator’s decision”. REINO UNIDO. Housing Grants, 
Construction and Regeneration Act 1996. Section 108. Disponível em: 
<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/53/section/108>. Acesso em: 09 dez. 2018. 
494 GERBER, Paula; ONG, Brennan J. Best Practice in Construction Disputes: avoidance, management 
and resolution. 1ª ed. Australia: Lexis Nexis, 2013. p. 357.  
495 “104 Construction contracts. 
(1)In this Part a “construction contract” means an agreement with a person for any of the following— 
(a)the carrying out of construction operations; 
(b)arranging for the carrying out of construction operations by others, whether under sub-contract to him or 
otherwise; 
(c)providing his own labour, or the labour of others, for the carrying out of construction operations. 
(2)References in this Part to a construction contract include an agreement— 
(a)to do architectural, design, or surveying work, or 
(b)to provide advice on building, engineering, interior or exterior decoration or on the laying-out of landscape, 
in relation to construction operations”. REINO UNIDO.  Housing Grants, Construction and Regeneration 
Act 1996. Section 104.  Disponível em: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/53/section/108>. Acesso 
em: 09 dez. 2018. 
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The Scheme will most often be used where the contract results from an exchange 
of letters. Many consultancy contracts, contracts for site investigation, and most 
small works do not have a formal contract signed. These contracts will now 
include a right to adjudication under the Scheme. 496 

 Portanto, o que se conclui é que o instituto da adjudicação, ainda que de forma 

distinta de sua moderna aplicação em contratos de construção complexos, mediante a 

utilização de dispute boards, compostos normalmente por três ou mais experts, cuja 

dedicação à obra é quase integral, uma vez que a acompanham desde seu início, surgiu como 

remédio justamente a buscar solucionar problemas de fluxo de caixa durante a construção, 

razão pela qual se procurou qualificar suas decisões de força vinculante497. 

 Em decorrência exatamente deste mesmo fato que alimentou o desenvolvimento da 

adjudicação de conflitos, ou seja, da necessidade da existência de decisão vinculante que 

permita a manutenção do fluxo de caixa da obra durante sua execução, verifica-se a efetiva 

criação dos comitês de adjudicação em seu formato mais sofisticado e utilizado sob modelos 

internacionais de contratos de construção, como o são aqueles publicados pela FIDIC, tendo 

esta papel de relevo no seu desenvolvimento e aplicação, conforme se passa a demonstrar. 

Quanto aos dispute adjudication boards, não obstante pareçam contar com 

características gerais semelhantes às demais modalidades de dispute boards, sua origem, 

assim como sua qualidade de evitar disputas em paralelo a apenas solucioná-las, são tratadas 

por Paula Gerber e Brennan J. Ong de forma distinta daquelas trazidas na abordagem dos 

dispute boards como gênero. 

 A iniciar pela sua origem, afirmam as autoras ser esta mais recente, remontando aos 

meados da década de 1990, tendo sido introduzidos em contratos de construção pela FIDIC, 

mais especificamente por meio de seu Orange Book, em 1995, mediante a previsão de  

cláusula contratual que determinava que as disputas fossem apresentadas a um dispute 

                                                 
496 COTTAM, Guy. Adjudication. In: CAMPBELL, Peter (ed.). Construction Disputes: Avoidance and 
Resolution. Dunbeath: Whittles Publishing, 1997. p. 121. “O Scheme será usado com mais frequência quando 
o contrato resultar de uma troca de cartas. Muitos contratos de consultoria, contratos para investigação de local 
de construção, e a maioria das pequenas obras não possuem contrato formal assinado. Esses contratos agora 
incluirão o direito de adjudicação sob o Scheme” (tradução nossa). 
497 Acerca da eficácia da adjudicação de conflitos, em estudo sobre a statutory adjudication no Reino Unido, 
Paula Gerber e Brennan Ong trazem estatística que impressiona positivamente, ao afirmarem que, desde o 
início da vigência da Part II of the Housing Grants, Construction and Regeneration Act, em 1º de Maio de 
1998, até Abril de 2012, 20.848 adjudicações foram realizadas, sendo que apenas 1% das decisões foi 
questionada via arbitragem ou processo judicial. GERBER, Paula; ONG, Brennan J. Best Practice in 
Construction Disputes: avoidance, management and resolution. 1ª ed. Australia: Lexis Nexis, 2013. p. 361.  
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adjudication board ao invés de ao gestor de projeto. Na sequência – 1996 -, teria mencionada 

previsão sido incluída, por meio de um suplemento, ao Red Book e, em 1997, o DAB teria 

sido introduzido no Yellow Book: 

The DAB was developed by the Fédération Internationale des Ingénieures 
Conseils or the International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) (…) 

The DAB was first trialled in the FIDIC Orange Book in 1995, with the 
introduction of a clause requiring disputes to be referred to the DAB in place of 
the engineer. In 1996, the DAB was included as a supplement to the 1987 Red 
Book, and in 1997, the DAB was introduced to the 1987 Yellow Book.498 

 Ainda quanto à origem histórica499 dos dispute adjudication boards, aspecto de 

crucial importância para a posterior discussão do modelo de dispute board previsto no Red 

Book, é o fato de a adoção pela FIDIC do DAB ter se dado em decorrência de 

posicionamento apresentado pelo Banco Mundial à época, sendo este um dos maiores 

adeptos dos modelos contratuais FIDIC. 

 Retornando ao início de 1995, o Banco Mundial, que até então vinculava seus 

empréstimos à utilização de uma versão pouco modificada do 1987 FIDIC Red Book, lançou 

novo modelo de contrato de construção – the World Bank’s Standard Bidding Documents 

for the Procurement of Work’s (SBDs) – pelo qual, em projetos cujo valor ultrapassasse 

cinquenta milhões de dólares, seria obrigatória a utilização de um dispute board, que deveria 

emitir recomendações não vinculantes500.  

                                                 
498 GERBER, Paula; ONG, Brennan J. Best Practice in Construction Disputes: avoidance, management 
and resolution. 1ª ed. Australia: Lexis Nexis, 2013. p. 134-136. “O DAB foi desenvolvido pela Fédération 
Internationale des Ingénieures Conseils ou pela Federação Internacional de Engenheiros Consultores (FIDIC) 
(…) O DAB foi testado pela primeira vez no Livro Laranja FIDIC em 1995, com a introdução de cláusula que 
exige que as disputas sejam encaminhadas ao DAB ao invés do engenheiro. Em 1996, o DAB foi incluído 
como suplemento ao Livro Vermelho de 1987; e, em 1997, o DAB foi introduzido no Livro Amarelo de 1987” 
(tradução nossa).  
499 Acerca da origem histórica dos dispute adjudication boards trazida pelas mencionadas autoras, deve-se 
frisar que a análise por estas empreendida, compreende a noção de DAB nos seus moldes aplicados a grandes 
obras, contando com normalmente três ou mais experts, que devem acompanhar as obras desde o seu inicio e 
durante todo o seu desenvolvimento. Entretanto, o conceito de adjudicação de conflitos, ainda que sob veste 
mais simples, surge na Inglaterra na década de 1970, tendo sido incorporada, ainda, ao modelo contratual 
padrão publicado pelo Joint Contracts Tribunal, no ano de 1988, constando, da mesma forma, na primeira 
edição de outro modelo contratual de ampla utilização na Inglaterra, o NEC – New Engineering Contract. 
MESQUITA, Marcelo A. Botelho de. Adjudicação: Como Introduzir o Mecanismo nos Contratos de Obra. In: 
TRINDADE, Bernardo Ramos (org.). Comitê de Resolução e Disputas nos Contratos de Construção e 
Infraestrutura: Uma abordagem prática sobre a aplicação de Dispute Boards no Brasil. São Paulo: Pini, 
2016. p. 229-244. p. 231-232. 
500 Acerca de aludido movimento do Banco Mundial, Paula Gerber e Brennan Ong afirmam que se deveu, 
primordialmente, ao crescente descontentamento com o papel exercido pelo gestor do projeto na solução de 
disputas, ao desencantamento com o instituto da arbitragem, assim como à crescente utilização de forma bem-
sucedida dos dispute boards nos Estados Unidos. GERBER, Paula; ONG, Brennan J. Best Practice in 
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 Finalmente, em atenção à preocupação externada por um dos maiores adeptos 

mundiais dos modelos contratuais FIDIC, esta acabou não somente por introduzir a noção 

de dispute board em seus contratos, mas mesmo a lançar, em 2005, o Pink Book, versão 

modificada do Red Book, emendada para adequar-se aos requisitos do Banco Mundial, assim 

como dos Bancos Multilaterais de Desenvolvimento.  

 E, entre outras disposições, o Pink Book buscou harmonizar as previsões acerca dos 

dispute boards constantes no mencionado SBD do Banco Mundial, com aquelas dos dispute 

adjudication boards da FIDIC.  

 Diante da postura adotada pela FIDIC a inserir em seus modelos contratuais a 

previsão de um dispute board, em decorrência, principalmente, de passo dado pelo Banco 

Mundial ao reconhecer a importância dessa forma alternativa de solução de litígios, o 

questionamento trazido por Paula Gerber e Brennan Ong, em capítulo destinado justamente 

ao estudo acerca do interesse do Banco Mundial nos comitês de resolução de conflitos, é no 

sentido de buscar entender a razão pela qual, a par da escolha do Banco Mundial pela 

modalidade dispute review board, com a emissão de recomendações não vinculantes, optou 

a FIDIC pela modalidade dispute adjudication board, prevendo expressamente a vinculação 

das partes às decisões proferidas pelo comitê501. 

 A resposta encontrada reside no fato de a FIDIC acreditar que uma decisão 

vinculante é necessária para garantir uma maior certeza e a continuidade das obras502, 

apoiando-se esse princípio, na noção do direito inglês de pay now argue later. 

 De acordo com o conceito acima mencionado, visando contornar os desequilíbrios 

financeiros na obra - este sim certamente o maior risco ao sucesso do projeto -, caberá ao 

contratante, ou ao construtor, cumprir imediata e obrigatoriamente a decisão proferida pelo 

comitê de adjudicação, até que esta seja revista ou revogada por posterior decisão estatal ou 

arbitral. 

                                                 
Construction Disputes: avoidance, management and resolution. 1ª ed. Australia: Lexis Nexis, 2013. p. 138-
139. 
501 GERBER, Paula; ONG, Brennan J. Best Practice in Construction Disputes: avoidance, management 
and resolution. 1ª ed. Australia: Lexis Nexis, 2013. p. 139.  
502 Ibid., p. 139.  
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 Ou seja, nesse primeiro momento, de proferimento de uma decisão por um dispute 

adjudication board, a decisão é vinculante, com o objetivo primordial de garantir o fluxo de 

caixa da obra ou mesmo evitar sua paralisação: 

Para contornar os problemas de desequilíbrio financeiro (fluxo de caixa negativo), 
a indústria da construção inglesa adotou uma nova filosofia. O dono da obra, 
possuidor dos recursos financeiros necessários para sua realização, deveria 
desembolsá-los, mesmo antes de uma solução definitiva da disputa. 

(...) 

Na prática, isto quer dizer que o contratante (dono da obra) deverá pagar os valores 
definidos na decisão do adjudicador, inclusive quando com ela não concorde, bem 
como que o contratado (empreiteiro), necessariamente terá de continuar a obra 
sem interrompê-la, conforme-se ou não com a decisão do adjudicador. E assim 
deverão proceder enquanto não se obtiver uma decisão judicial ou arbitral em 
sentido contrário.503 

 Quanto ao tema, muito se discute não apenas em doutrina, mas mesmo em decisões 

arbitrais, sobre a efetiva possibilidade de obter o cumprimento de decisão proferida por um 

comitê de adjudicação pendente de revisão estatal ou arbitral504. 

 Não parece restar dúvida, entretanto, de que a possibilidade de garantir a execução 

de decisão vinculante proferida por um dispute adjudication board, passará por previsão 

contratual que permita a aplicação de sanção à parte faltosa, podendo ainda culminar na 

resolução do contrato.  

 Em paralelo, deve-se atentar à efetiva possibilidade, ao menos em tese505, de acesso 

ao Judiciário ou a câmara arbitral, visando o cumprimento da decisão descumprida, situação 

que não deveria gerar o revolvimento dos fatos neste momento. 

                                                 
503 MESQUITA, Marcelo A. Botelho de. Adjudicação: Como Introduzir o Mecanismo nos Contratos de Obra. 
In: TRINDADE, Bernardo Ramos (org.). Comitê de Resolução e Disputas nos Contratos de Construção e 
Infraestrutura: Uma abordagem prática sobre a aplicação de Dispute Boards no Brasil. São Paulo: Pini, 
2016. p. 235.  
504 Acerca do tema, Mark Goodrich, sócio em Londres e Singapura do escritório inglês White & Case, Band 1 
de acordo com a publicação Chambers UK 2019 nas áreas de Constructions: International Arbitration e 
Construction: Purchaser, afirma: “Since the introduction of the FIDIC DAB, it is likely that more lawyers' ink 
has been spilled on the topic of enforceability of the DAB's decision than any other matter. This includes 4 
Singapore court decisions on one case (two at first instance and two in the Court of Appeal),16 plus numerous 
law firm publications and academic articles discussing the case and one FIDIC guidance note responding to 
it”. GOODRICH, Mark. Dispute Adjudication Boards: Are they the future of dispute resolution? 
WHITE&CASE. Disponível em: <https://www.whitecase.com/publications/article/dispute-adjudication-
boards-are-they-future-dispute-resolution>. Acesso em: 09 dez. 2018. 
505 Afirma-se “ao menos em tese”, uma vez que, conforme será discutido ao final deste item, ainda que a 
natureza original dos dispute adjudication boards seja no sentido de garantir o cumprimento da decisão 
provisória, mas vinculante proferida, no Brasil pode ser questionável a eficiência desse modelo, razão pela 
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 Uma vez mencionada a distinta origem histórica dos DABs, passa-se, agora, à análise 

do argumento acima apresentado, quanto à efetiva condição dos comitês de adjudicação de 

evitar disputas e não apenas solucioná-las. 

 Nesse sentido, em capítulo de seu trabalho a tratar especificamente da eficiência dos 

DABs, Paula Gerber e Brennan Ong, após afirmarem que os comitês de adjudicação não 

contam com o histórico de promover ambiente e cultura focados em evitar disputas, trazem 

ainda a informação de que usuários de modelos contratuais FIDIC tendem a excluir 

mencionada cláusula506. 

 Mediante a leitura atenta do trabalho das autoras, pode-se concluir que a idéia por 

estas concebida apoia-se na suposta maior rigidez do procedimento a ser seguido pelo DAB 

ao proferir uma decisão, quando comparado ao do DRB ao apresentar uma recomendação. 

 Isso porque, infere-se que, diante do caráter mandatório de que se revestirá a decisão 

a ser emitida pelo DAB, as partes tendem a tratar todo o processo de apresentação de pleitos, 

visitas ao local da obra, audiências com os membros do comitê, assim como a entrega da 

documentação necessária, mais como uma preparação para um julgamento do que como uma 

relação não adversarial cujo alicerce reside justamente no afastamento de seu caráter 

jurídico. 

O fato que parece ratificar os argumentos ora trazidos alinha-se perfeitamente à 

afirmação acima, de vislumbrar-se uma tendência das partes a excluírem a cláusula 

contratual que prevê a atuação de um DAB na obra, ao utilizarem-se de um modelo 

contratual FIDIC. 

 Explica-se. Ao ler a cláusula 21 da segunda edição do FIDIC Red Book, lançada no 

final de 2017, verifica-se o que parece transparecer uma mudança de cultura na atuação dos 

dispute adjudication boards no âmbito deste modelo contratual, uma vez que substitui-se a 

nomenclatura constante da primeira edição do New Red Book 1999, passando a figurar o 

antigo Dispute Adjudication Board, agora como Dispute Avoidance/ Adjudication Board 

(DAAB). 

                                                 
qual cláusulas contratuais que prevejam a incidência de multa ou a possibilidade de rescisão do contrato diante 
do mencionado descumprimento da decisão do comitê de adjudicação de conflitos pode se mostrar saudável.  
506 GERBER, Paula; ONG, Brennan J. Best Practice in Construction Disputes: avoidance, management 
and resolution. 1ª ed. Australia: Lexis Nexis, 2013. p. 153. 
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 Não bastasse a alteração de sua denominação claramente demonstrar uma mudança, 

ou ao menos a busca por uma mudança de cultura na utilização dos dispute adjudication 

boards, a FIDIC incluiu ainda a subcláusula 21.3 – Dispute Avoidance -507, cuja transcrição 

é necessária e autoexplicativa: 

If the Parties so agree, they may jointly request (in writing, with a copy to the 
Engineer) the DAAB to provide assistance and/or informally discuss and attempt 
to resolve any issue or disagreement that may have arisen between them during 
the performance of the Contract. If the DAAB becomes aware of an issue or 
disagreement, it may invite the Parties to make such a joint request. 

Such joint request may be made at any time, except during the period that the 
Engineer is carrying out his/her duties under Sub-Clause 3.7 [Agreement or 
Determination] on the matter at issue or in disagreement unless the Parties agree 
otherwise. 

Such informal assistance may take place during any meeting. Site visit or 
otherwise. However, unless the Parties agree otherwise, both Parties shall be 
present at such discussions. The Parties are not bound to act on any advice given 
during such informal meetings, and the DAAB shall not be bound in any future 
Dispute resolution process or decision by any views or advice given during the 
informal assistance process, whether provided orally or in writing. 

 Ora, infere-se com absoluta tranquilidade a mudança de paradigma buscada pela 

FIDIC na elaboração da subcláusula acima, por não apenas estimular, mas mesmo prever 

expressamente conceitos como o de informalidade nas discussões, recomendação oral ou 

escrita e não vinculante às partes e ao próprio comitê em momento posterior, assim como, 

de especial relevância, a faculdade conferida ao DAAB de, diante da ciência de um problema 

na obra ou de um desentendimento entre as partes, adiantar-se e convidá-las a elaborar um 

pedido de assistência informal ao abrigo da subcláusula 21.3. 

 Por fim, passando-se finalmente ao comitê misto, não obstante não possuísse este 

uma presença de destaque em modelos contratuais, pode-se afirmar que essa tendência tende 

a reverter-se, uma vez que, ao que que parece, a depender da efetiva forma de utilização dos 

DAAB sob os novos modelos contratuais publicados pela FIDIC em 2017, revestem-se os 

aludidos dispute avoidance/adjudication board do caráter de comitês mistos. 

 A conclusão acima pode ser extraída do conceito de combined dispute boards 

constante no regulamento da ICC, em seu artigo 6, ao afirmar que poderão os comitês mistos 

                                                 
507 As cláusulas contratuais constantes na 2ª edição do Red Book 2017 não serão objeto de tradução nesta tese, 
por não contar ainda o modelo contratual com tradução oficial da FIDIC para o português. 
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apresentar recomendações nos termos do artigo 4 – Dispute Review Boards -, assim como 

emitir decisões nos termos do artigo 5 – Dispute Adjudication Boards: 

Article 6: Combined Dispute Boards (CDBs) 

1 
CDBs may assist the Parties in avoiding Disagreements, in resolving them through 
informal assistance, and by issuing Conclusions with respect to Disputes upon 
formal referral. In formal referrals, CDBs render Recommendations with respect 
to Disputes pursuant to Article 4, but may render Decisions pursuant to Article 5, 
as provided in paragraphs 2 and 3 of this Article 6. 

(…)508 

 Portanto, de forma autoexplicativa, caracterizam-se os comitês mistos pela 

possibilidade de emitirem decisões vinculantes, bem como de apresentar recomendações às 

partes no curso das obras, no que se materializam os anseios de resolução e prevenção de 

disputas. 

 Apresentado o quadro fático acerca da ínfima utilização de dispute boards no Brasil, 

assim como enumeradas as suas modalidades, conceituando-as e distinguindo-as de acordo 

com suas características peculiares, passa-se a explorar a forma de atuação do dispute 

adjudication board prevista no Red Book 1999, para, ao final, discutir a possibilidade de 

aplicação das subcláusulas 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.7 e 20.8, uma vez submetido o contrato 

ao sistema legal brasileiro. 

 A iniciar pela subcláusula 20.2 do Red Book, afirma esta a necessidade de serem os 

conflitos resolvidos por um Dispute Adjudication Board ou, conforme consta na tradução 

oficial da FIDIC, por um Conselho de Resolução de Conflitos – CRC -, o qual deverá ser 

nomeado pelas partes até a data indicada no anexo à proposta. 

Será o CRC composto por um ou três membros, a depender da escolha das partes, ao 

que, não tendo seu número sido indicado no anexo à proposta, e salvo acordo em contrário 

das partes, o CRC será composto por três pessoas. 

                                                 
508 “Artigo 6º: Combined Dispute Boards (“CDBs”) 
1 
Os CDBs poderão ajudar as Partes na prevenção de Desacordo, na resolução de Desacordos através de 
assistência informal e na emissão de Conclusões relativas a Litígios no caso de remissão formal. Nas remissões 
formais, os CDBs emitem Recomendações relativas à Litígios nos termos do Artigo 4°, mas podem emitir 
Decisões nos termos do Artigo 5°, conforme previsto nos parágrafos 2 e 3 do presente Artigo 6° (...)” (tradução 
nossa). 
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 Em sendo composto por três membros, cada parte deverá nomear um deles para 

aprovação da outra parte, as quais deverão consultar ambos os referidos membros e acordar 

a nomeação do terceiro, que deverá atuar como presidente do CRC.  

 Confere, ainda, a subcláusula 20.2, a possibilidade de constar no contrato uma lista 

de potenciais membros, hipótese na qual serão escolhidos entre aqueles que nela figurem, 

com exceção dos que não possam, ou não queiram, aceitar a nomeação. 

 Uma vez escolhida a composição do CRC, o acordo das partes com seu membro 

único ou com os três membros que o componham deverá incorporar, por referência, as 

condições gerais do acordo de resolução de conflitos509, previstas no apêndice às condições 

gerais do contrato CONS, com as eventuais alterações realizadas pelas partes.  

 Quanto à sua remuneração, em regra, será definida de comum acordo entre as partes 

e os membros do CRC, devendo o empreiteiro e o dono da obra responder cada qual por 

metade dos valores. 

 Interessante aspecto constante à subcláusula 20.2 é a possibilidade conferida às 

partes de submeterem em conjunto ao CRC, a qualquer momento, um assunto para que seja 

emitida por este opinião técnica não vinculante. 

 Mencionada opção, que somente poderá ser exercida de forma conjunta pelas partes, 

afasta-se do conceito básico de um dispute adjudication board, no sentido de emitir decisões 

vinculantes e não recomendações não vinculantes, o que, entretanto, pode ser visto como 

tentativa de se eliminar as características de um comitê de adjudicação criticadas por Paula 

Gerber e Brennan Ong acima, quanto à sua maior dificuldade em evitar conflitos a par de 

apenas resolvê-los510. 

                                                 
509 As Condições Gerais do Acordo de Resolução de Conflitos constam como Apêndice às Condições Gerais 
do Red Book, tratando-se de verdadeiro contrato celebrado entre o Dono da Obra, o Empreiteiro e o Membro 
ou Membros do CRC, mas que se encontra anexo ao contrato de construção e a ele faz referência. No 
mencionado acordo de resolução de conflitos, constam nove cláusulas, a tratar das definições, disposições 
gerais, garantias, obrigações gerais do membro, obrigações gerais do dono da obra e do empreiteiro, 
pagamento, resolução, incumprimento do membro e conflitos, o que ratifica a independência do acordo com o 
contrato principal.  
510 Válida nesse ponto a menção à já descrita modificação trazida pela 2ª edição do Red Book (2017), na qual 
altera-se a nomenclatura do Dispute Adjudication Board constante na 1ª edição (1999), para Dispute 
Avoidance/Adjudication Board. Aludida alteração, conforme se afirmou, transparece clara preocupação da 
FIDIC em viabilizar a dispute avoidance, a par da mera solução de disputas decorrentes do contrato. E, muito 
embora se afirme a existência desse conceito na subcláusula 20.2 do Red Book 1999, decorrente da 
possibilidade de as partes poderem, em conjunto, submeter uma consulta ao CRC, cuja recomendação será não 
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 Quanto à vigência do acordo de resolução de conflitos, quando se entende deverão 

os membros nomeados encontrarem-se disponíveis para a atuação nos termos do contrato, a 

cláusula 2 das condições gerais do acordo de resolução de conflitos – Apêndice -, afirma 

que, salvo disposição em contrário, entrará em vigor o acordo na última das seguintes datas: 

(i) a data de início das obras definida no contrato CONS; (ii) no momento em que o dono da 

obra, o empreiteiro e o membro ou, caso previsto mais de um, os membros, do CRC tiverem 

todos assinados o acordo de resolução de conflitos. 

 A menção acima reveste-se de importância, uma vez que, no Red Book, há a previsão 

de um CRC permanente, cuja função abrange o acompanhamento rotineiro da obra, desde o 

seu início. 

 A preocupação quanto à existência de um CRC permanente é ratificada pelas 

condições gerais do acordo de resolução de conflitos – Apêndice -511, em sua cláusula 4 – 

Genaral Obligations of the Member -512, na qual se afirma que, entre outras, terá o membro 

ou membros do CRC a obrigação de (i) cumprir o disposto nas regras procedimentais em 

anexo ao acordo, assim como a subcláusula 20.4 – Obtaining Dispute Adjudication Board’s 

Decision - , do contrato CONS; (ii) garantir a sua disponibilidade para quaisquer visitas  ao 

local e audiências conforme forem necessárias; (iii) conhecer os termos do contrato de 

                                                 
vinculante, tem-se que a nova função do DAAB prevista no Red Book 2017 é certamente mais condizente com 
a premissa de viabilizar ao dispute board que evite conflitos além de solucioná-los. Isso porque caberá ao 
DAAB, na 2ª edição, agir de forma proativa, podendo recomendar as partes, diante da possível emergência de 
conflito, a que apresentem consulta formal ao dispute board.   
511 “General Conditions of Dispute Adjudication Agreement – Appendix” 
512 “4 – General Obligations of the Member. 
The Member shall: (…) 

(d) comply with the annexed procedural rules and with Sub-Clause 20.4 of the Conditions of Contract; 
(…) 
(h) ensure his/her availability for all site visits and hearings as are necessary; 
(i) become conversant with the Contract and with the progress of the Works (and of any other parts of the 
project of which the Contract forms part) by studying all documents received which shall be maintained 
in a current working file; 
(…)” 

“4 – Obrigações Gerais do Membro. 
O Membro: (…) 

(d) deve cumprir com o disposto nas regras procedimentais em anexo e com o n.º 4 da Cláusula 20 das 
Condições do Contrato; 
(...) 
(h) deve garantir a sua disponibilidade para quaisquer visitas ao local e audiências conforme forem 
necessárias; 
(i) deve conhecer os termos do Contrato e o andamento dos Trabalhos (bem como de quaisquer outras 
partes do projecto do qual o Contrato faz parte), através do estudo de todos os documentos recebidos, os 
quais devem ser guardados num arquivo de trabalho actualizado; 
(...)” 
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construção, assim como o andamento dos trabalhos, por meio do estudo de todos os 

documentos recebidos. 

 Ainda no que se refere à clara importância de um acompanhamento constante da 

evolução dos trabalhos pelo CRC, há como anexo ao contrato CONS as regras 

procedimentais, previstas em nove itens, que deverão ser observadas pelos membros no 

desenvolvimento de suas funções. 

 Entre as funções expressamente atribuídas ao CRC por meio das regras 

procedimentais – Anexo -, merecedoras de destaque as constantes nos itens 1, 2 e 3, por 

relacionarem-se diretamente à rotina de trabalho do CRC, considerado este como atuante 

desde o início das obras e de forma permanente: 

Annex. Procedural Rules 

1. Unless otherwise agreed by the Employer and the Contractor, the DAB 
shall visit the site at intervals of not more than 140 days, including times of critical 
construction events, at the request of either the Employer or the Contractor. Unless 
otherwise agreed by the Employer, the Contractor and the DAB, the period 
between consecutive visits shall not be less than 70 days, except as required to 
convene a hearing as described below. 

2. The timing of and agenda for each site visit shall be as agreed jointly by 
the DAB, the Employer and the Contractor, or in the absence of agreement, shall 
be decided by the DAB. The purpose of site visits is to enable the DAB to become 
and remain acquainted with the progress of the Works and of any actual or 
potential problems or claims. 

3. Site visits shall be attended by the Employer, the Contractor and the 
Engineer and shall be co-ordinated by the Employer in co-operation with the 
Contractor. The Contractor shall ensure the provision of appropriate conference 
facilities and secretarial and copying services. At the conclusion of each site visit 
and before leaving the site, the DAB shall prepare a report on its activities during 
the visit and shall send copies to the Employer and the Contractor. (…)513 

                                                 
513 “Anexo. Regras Procedimentais 
1. Salvo acordo em contrário entre o Dono da Obra e o Empreiteiro, o CRC deve visitar o local em intervalos 
temporais não superiores a 140 dias, incluindo durante as fases críticas da construção, a pedido do Dono da 
Obra ou do Empreiteiro. Salvo acordo em contrário entre o Dono da Obra, o Empreiteiro e o CRC, o período 
entre duas visitas consecutivas não deve ser inferior a 70 dias, excepto quando seja necessário para a 
convocação de uma audiência, conforme descrito abaixo. 
2. A data e o programa de cada visita ao local devem ser acordados em conjunto pelo CRC, o Dono da Obra e 
o Empreiteiro ou, na falta de acordo, devem ser decididos pelo CRC. A finalidade destas visitas ao local é a de 
permitir ao CRC inteirar-se e manter-se ao corrente do andamento dos Trabalhos e de quaisquer problemas ou 
reclamações actuais ou potenciais. 
3. As visitas ao local devem ser presenciadas pelo Dono da Obra, o Empreiteiro e o Gestor de Projecto, sendo 
coordenadas pelo Dono da Obra em colaboração com o Empreiteiro. O Dono da Obra deve assegurar a 
disponibilidade de salas para reuniões e serviços de secretariado e de fotocópias. Uma vez finalizada cada visita 
ao local e antes de abandonar o mesmo, o CRC deve elaborar um relatório sobre as respectivas atividades 
durante a visita e enviar cópias ao Dono da Obra e ao Empreiteiro (...)”.  
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 Já quando diante da ausência de nomeação do membro, ou membros, do CRC, a 

subcláusula 20.3 – Failure to Agree Dispute Adjudication Board – do Red Book, confere à 

Câmara de Comércio Internacional a faculdade de nomear o CRC, nomeação esta definitiva 

e não passível de recurso514. 

 Considerando nomeado o CRC, a subcláusula 20.4 – Obtaining Dispute Adjudication 

Board’s Decision – prevê o aspecto que interessa diretamente ao presente item, qual seja, a 

emissão de uma decisão vinculante pelo comitê de adjudicação. 

 Em seu parágrafo inicial, consta a efetiva função do CRC, ao prever a subcláusula 

20.4 que: 

If a dispute (of any kind whatsoever) arises between the Parties in connection with, 
or arising out of the Contract or the execution of the Works, including any dispute 
as to any certificate, dtermination, instruction, opinion or valuation of the 
Engineer, either Party may refer the dispute in writing to the DAB for its decision, 
with copies to the other Party and the Engineer. Such reference shall state that it 
is given under this Sub-Clause. (…)515 

 Uma vez apresentado o pedido ao CRC, caberá a ambas as partes disponibilizar, de 

imediato, acesso ao local das obras, assim como todas as informações exigidas pelo comitê, 

para que lhe seja possível emitir decisão no prazo de até oitenta e quatro dias contados do 

recebimento da petição inicial, ou em outro prazo proposto pelo CRC e aprovado pelas 

partes. 

 A decisão emitida pelo CRC no prazo acima será necessariamente fundamentada e 

vinculante às partes, que deverão cumpri-la de imediato, salvo e até que seja revista por 

acordo, ou por decisão estatal ou arbitral. 

 Essa previsão apoia-se no já mencionado conceito do direito inglês, e utilizado no 

modelo contratual sob estudo, de pay now argue later, pelo qual se busca evitar a interrupção 

das obras ou mesmo do fluxo de caixa do empreendimento, o que reforça o caráter de comitê 

de adjudicação constante nos modelos contratuais FIDIC.  

                                                 
514 Não obstante a menção à CCI, a subcláusula 20.3 fala em “entidade ou organismo indicado no Anexo à 
Proposta”, ao que se infere que outra entidade ou organismo, que não a Câmara de Comércio Internacional, 
caso assim definido pelas partes, poderá ser responsável pela nomeação do CRC.  
515 “Caso surja um conflito entre as Partes (de qualquer tipo) resultante do ou relacionado com o Contrato ou 
a execução dos Trabalhos, incluindo qualquer conflito relacionado com um certificado, decisão, instrução, 
opinião ou avaliação do Gestor de Projecto, qualquer das Partes pode submeter por escrito o conflito à decisão 
do CRC, com cópia para a outra Parte e para o Gestor de Projecto. A petição inicial deve indicar que é feita ao 
abrigo do presente número. (...)”.  
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 Emitida a decisão pelo CRC, caso uma das partes com esta não concorde, deverá 

apresentar, no prazo de vinte e oito dias, contados do recebimento da decisão, notificação de 

discordância à outra parte, na qual deverá constar que é feita ao abrigo da subcláusula 20.4, 

indicando-se, igualmente, o assunto em litígio e o motivo do desacordo516. 

 Passando a aspecto de fundamental importância na análise da viabilidade de 

utilização do modelo contratual Red Book sob o sistema legal brasileiro, afirma a subcláusula 

20.4 não ser lícito às partes submeterem um conflito à arbitragem, sem que antes tenham 

apresentado a notificação de discordância à outra parte. Figura, portanto, a submissão de um 

conflito ao CRC como condição precedente para a instauração de um procedimento arbitral, 

ou mesmo para a distribuição de ação judicial. 

 Outro aspecto de inafastável importância a ser mencionado, constante na subcláusula 

20.4 imediatamente após a previsão acima aludida, refere-se à preclusão do direito das partes 

em apresentarem seu conflito à arbitragem – ou certamente ao Poder Judiciário -, na hipótese 

de nenhuma notificação de desacordo ter sido enviada no prazo de vinte e oito dias após a 

recepção da decisão do CRC, a qual, diante da não observância de tal prazo, tornar-se-á 

definitiva e vinculativa para ambas as partes. 

 Por fim, antes de ingressar no estudo acerca da compatibilidade ou não de tais 

disposições contratuais com o regime legal da empreitada, deve-se apresentar a subcláusula 

20.7 – Failure to Comply with Dispute Adjudication Board’s Decision -, uma vez que será 

esta também certamente utilizada na aferição da viabilidade de utilização do dispute 

                                                 
516 A notificação de desacordo poderá também ser enviada pelas partes caso não observado pelo CRC o prazo 
de 84 dias (ou outro aprovado entre as partes e o CRC) para a emissão de uma decisão. Nesse sentido, a 
subclausula 20.4 afirma: “20.4 – Obtaining Dispute Adjudication Board’s Decision. 
(...) 
If either Party is dissatisfied with the DAB’s decision, then either Party may, within 28 days after receiving the 
decision, give notice to the other Party of its dissatisfaction. If the DAB fails to give its decision within the 
period of 84 days (or as otherwise approved) after receiving such reference, then either Party may, within 28 
days after this period has expired, give notice to the other Party of its dissatisfaction. 
(…)” (grifos nossos) 
“20.4 – Obtenção da Decisão do Conselho de Resolução de Disputas. 
(...) 
Se uma das Partes não se conformar com a decisão do CRC, qualquer das Partes pode, no prazo de 28 dias 
após receber a decisão, notificar a outra Parte do seu desacordo. Se o CRC não proferir a sua decisão no prazo 
de 84 dias (ou no prazo aprovado) após receber a petição inicial, qualquer das Partes pode, no prazo de 28 dias 
após o termo do referido prazo, notificar a outra Parte do seu desacordo. 
(...)” (grifos nossos) 
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adjudication board nos moldes previstos no Red Book, quando submetido à lei de regência 

brasileira. 

 Prevê esta que, diante da hipótese de não apresentação pelas partes da notificação de 

desacordo no prazo indicado na subcláusula 20.4, verificando-se, consequentemente, a 

presença de decisão definitiva e vinculante, caso venha esta a ser descumprida, poderá a 

parte prejudicada submeter o incumprimento à arbitragem, nos termos da subcláusula 20.6 

– Arbitration -, visando a execução específica da decisão emitida pelo CRC e não respeitada 

pela parte faltosa. 

 Isso posto, deve-se iniciar pela análise da condição precedente consubstanciada na 

necessidade de prévia apresentação de uma disputa ao CRC, seguida, consequentemente, de 

notificação de desacordo diante de uma decisão com a qual não se concorde, ou ainda diante 

da ausência de uma decisão no prazo contratual. 

 Mencionada condição precedente impede o acesso das partes à arbitragem ou justiça 

estatal, sem que antes tenham levado sua disputa ao dispute adjudication board. 

 Essa previsão encontra apoio nas conhecidas cláusulas compromissórias escalonadas 

já utilizadas em contratos nacionais, como a cláusula med-arb, pela qual obrigam-se as partes 

a submeter sua disputa à mediação em momento pretérito à instauração do procedimento 

arbitral. 

 Plenamente possível, portanto, a inserção de cláusula escalonada, na linha do quanto 

previsto pela subcláusula 20.4, ficando o árbitro ou o juiz impedidos de darem início ao 

procedimento arbitral ou ação judicial, sem que tenha sido o litígio objeto de decisão pelo 

CRC, com o consequente envio de notificação de desacordo por uma das partes. 

 Digno de menção, ainda, o fato de, além do requisito acima afirmado, existir no Red 

Book subcláusula específica (20.5 – Amicable Settlement), pela qual deverão as partes, após 

o envio da notificação de descordo e antes do início da arbitragem, procurar dirimir o conflito 

por acordo. 

 Considerando que há prazo expresso – cinquenta e seis dias contados do envio da 

notificação de desacordo -, antes do qual não poderão as partes iniciar o procedimento 

arbitral, parece este também configurar condição precedente ao início da arbitragem, posição 

adotada por Jeremy Glover e Simon Hughes, em consideração ainda à ênfase dada pela 
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FIDIC à continuação do projeto, aliada à solução das disputas de forma rápida e sem a 

necessidade de sua submissão à arbitragem ou jurisdição estatal: 

An attempt to obtain an amicable settlement during a prescribed period of 56 days 
is also a condition precedent to a referral to arbitration. This is a further instance 
of where the FIDIC contract places emphasis on the smooth running of the project 
in which disputes are resolved on a local level. It is anticipated that, where a party 
has not waited and then complied with the 56 day ‘cooling off’ period, then any 
reference to arbitration would be invalid. 517 

 Diante, portanto, da condição precedente constante à subcláusula 20.4, a sujeição do 

Red Book ao sistema legal brasileiro por certo não afasta a impossibilidade de instauração 

de procedimento arbitral ou mesmo distribuição de ação judicial, antes de cumprida a 

cláusula compromissória escalonada ora referida, certamente dotada de efeitos jurídicos e 

vindo a acarretar a ausência de interesse de agir da parte que não a observar518. 

 Considerada a condição precedente acima descrita, cabe verificar os efeitos da 

previsão da mesma subcláusula 20.4, ao afirmar que a decisão emitida pelo CRC será 

considerada vinculante, e deverá ser de imediato cumprida pelas partes, salvo e até que seja 

revista por acordo ou por decisão do tribunal arbitral. 

 A discussão do tema reveste-se de enorme importância, não somente no ambiente 

interno, mas mesmo internacionalmente, uma vez que a eficiência de um dispute 

adjudication board é medida justamente em atenção ao poder vinculante de suas decisões. 

 Ou seja, prevê-se a modalidade de DAB, no lugar de um DRB em determinado 

contrato, mediante a plena utilização da autonomia da vontade pelos contratantes, tendo 

como objetivo final, uma vez submetida determinada disputa ao comitê de adjudicação, 

receber decisão que será efetivamente cumprida, ao menos até sua eventual revisão em sede 

arbitral ou judicial. 

                                                 
517 GLOVER, Jeremy; HUGHES, Simon. Understanding the Fidic Red Book: a clause-by-clause 
commentary. 2a ed. Londres: Thomson Reuters. 2011. p. 403. “Uma tentativa de obter solução amigável 
durante o período prescrito de 56 dias também é condição para recorrer à arbitragem. Esse é mais um exemplo 
de onde o contrato FIDIC enfatiza o bom andamento do projeto, no qual as disputas são resolvidas em âmbito 
local. Prevê-se que, quando uma parte não tenha esperado, e, em seguida, cumprido o prazo de 56 dias de 
‘reflexão’, qualquer referência à arbitragem seria inválida” (tradução nossa). 
518 LINHARES, Camila Pereira. Cláusula Compromissória Escalonada como Recomendação para Eleição do 
Comitê. In: TRINDADE, Bernardo Ramos (org.). Comitê de Resolução e Disputas nos Contratos de 
Construção e Infraestrutura: Uma abordagem prática sobre a aplicação de Dispute Boards no Brasil. 
São Paulo: Pini, 2016. p. 69. 
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 Nesse sentido, a rápida exequibilidade de decisão vinculante emitida por um dispute 

adjudication board poderá mesmo medir a seriedade e o nível de desenvolvimento do direito 

em determinada jurisdição, razão pela qual se mostra necessária a análise do tema. 

 Na linha do quanto já exposto acima acerca da adjudicação legal prevista no sistema 

inglês pelo Housing Grants, Construction and Regeneration Act 1996, apoia-se tal instituto 

no caráter vinculante de suas decisões, as quais deverão ser cumpridas de imediato, até que 

sejam revistas por tribunal estatal ou arbitral, nos mesmos moldes do modelo contratual 

CONS. 

 E, no que parece esclarecer o caráter vinculante da decisão emitida pelo adjudicador, 

sob o sistema da adjudicação legal inglesa, afirma-se que podem mesmo as partes estipular 

contratualmente que a decisão assim emitida será considerada, além de vinculante, final: 

The parties may agree to accept the adjudicator’s decision as final and binding at 
any time. It is conceivable that it may be implied that the adjudicator’s decision is 
final and binding where the parties have conducted their relationship on the basis 
that the adjudicator’s decision is final. The parties may make it a term of their 
contract that the adjudicator’s decision is final or they may agree at any time that 
the decision is final.519 (grifos nossos) 

 A posição doutrinária acima trazida apoia-se na Seção 108 do referido Construction 

Act, na qual há a previsão não somente da possibilidade de as partes afastarem o recurso a 

tribunal arbitral ou estatal, mas também de ser a decisão emitida, revestida de caráter 

vinculante: 

108Right to refer disputes to adjudication. 

(1)A party to a construction contract has the right to refer a dispute arising under 
the contract for adjudication under a procedure complying with this section. 

For this purpose “dispute” includes any difference.  

(2)The contract shall— 

(a)enable a party to give notice at any time of his intention to refer a dispute to 
adjudication; 

(b)provide a timetable with the object of securing the appointment of the 
adjudicator and referral of the dispute to him within 7 days of such notice; 

                                                 
519 RICHES, John L.; DANCASTER, Christopher. Construction Adjudication. 2a. ed. Londres: Blackwell 
Publishing, 2004. p. 55-56. “As partes podem concordar em aceitar a decisão do adjudicador como final e 
vinculante a qualquer momento. É concebível que possa estar implícito que a decisão do adjudicador é final e 
vinculante quando as partes tiverem conduzido a sua relação com base no fato de a decisão do adjudicador ser 
final. As partes podem elaborar um termo do contrato determinando que a decisão do adjudicador é final, ou 
podem concordar a qualquer momento que a decisão é final” (tradução nossa; grifos nossos). 
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(c)require the adjudicator to reach a decision within 28 days of referral or such 
longer period as is agreed by the parties after the dispute has been referred; 

(d)allow the adjudicator to extend the period of 28 days by up to 14 days, with the 
consent of the party by whom the dispute was referred; 

(e)impose a duty on the adjudicator to act impartially; and 

(f)enable the adjudicator to take the initiative in ascertaining the facts and the law. 

(3)The contract shall provide that the decision of the adjudicator is binding until 
the dispute is finally determined by legal proceedings, by arbitration (if the 
contract provides for arbitration or the parties otherwise agree to arbitration) or by 
agreement. 

The parties may agree to accept the decision of the adjudicator as finally 
determining the dispute. (grifos nossos) 

 Já quanto à efetiva exequibilidade da decisão, vista agora sob a ótica de temporária 

e sujeita à confirmação ou revisão em procedimento arbitral ou judicial estatal, afirma-se a 

possibilidade de as partes buscarem a execução específica da decisão vinculante, ainda que 

não final, o que se dará mediante a instauração de procedimento arbitral específico para tal 

finalidade, ou mesmo da apresentação de uma petição a um juízo estatal (court) visando a 

obtenção de decisão (mandatory injunction) que determine o cumprimento da pretérita 

decisão emitida pelo adjudicador520. 

 Demonstrada, portanto, a característica de que se revestem as decisões proferidas por 

adjudicador de contratos de construção no Reino Unido, ao menos sob a jurisdição do 

Housing Grants, Construction and Regeneration Act 1996, pode-se utilizar deste exemplo 

para afirmar que soluções semelhantes serão utilizadas diante de um contrato CONS. 

 Ou seja, sendo emitida uma decisão pelo CRC, nos termos da subcláusula 20.4521, 

será esta considerada vinculante devendo, conforme já se mencionou, ser imediatamente 

cumprida pelas partes, salvo e até que seja revista por acordo ou decisão arbitral ou estatal. 

                                                 
520 Em item dedicado especificamente à exequibilidade da decisão emitida pelo adjudicador, em sede da 
adjudicação legal prevista no Construction Act, John Murdoch e Will Hughes afirmam: “The intention 
underlying the Construction Ac tis clearly that an adjudicator’s decision should be binding and enforceable, at 
least until such time as it may be overturned in legal proceedings or arbitration. The Scheme for Construction 
Contracts (following the pattern of section 42 of the Arbitration Act 1996), accordingly requires the adjudicator 
to issue the decision in the form of a (peremptory) order, following which the party who gained an award has 
to apply to the court for a second order (a mandatory injunction), instructing the other party to comply with the 
adjudicator’s order.” MURDOCH, John; HUGHES, Will. Construction Contracts: Law and management. 
4a ed. Londres: Taylor & Francis, 2008. p. 365.  
521 Veja-se que aqui se está a tratar de decisões emitidas pelo CRC que tenham sido objeto de uma notificação 
de desacordo, e não da situação prevista na subclausula 20.7, na qual não se verificou o envio da notificação 
de desacordo, tornando-se a decisão vinculante e final. 
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 Entretanto, a possibilidade de descumprimento pelas partes está sempre presente, 

razão pela qual é necessário verificar quais os seus efeitos. 

 A lógica ínsita à subcláusula 20.4 ora analisada é, conforme se afirmou, similar 

àquela constante no Construction Act, ou seja, viabilizar o cumprimento de decisão proferida 

pelo CRC ou adjudicador, respectivamente, sem a necessidade de reabertura imediata do 

caso. 

 Com isso, o que se busca é a execução imediata da decisão, caso descumprida por 

uma das partes, sem que seja necessária a reabertura do caso decidido, o que certamente se 

dará em momento posterior tão somente, quando do julgamento do mérito por tribunal 

arbitral ou estatal. 

 No que interessa ao objetivo desta tese, visando a demonstrar a efetiva possibilidade 

de execução da decisão do CRC sob os contratos FIDIC, Jeremy Glover e Simon Hughes 

apresentam, em comentários à subcláusula 20.4 do Red Book, estudo do caso nº. 10619 da 

Câmara de Comércio Internacional, no qual se discutiu o tema da vinculação e consequente 

exequibilidade da decisão proferida por um gestor de projetos, mas que certamente se adapta 

ao CRC. 

 No caso apresentado pelos autores, mencionam estes ter o tribunal arbitral afirmado 

que, independente de ter sido a decisão do gestor do projeto objeto de uma notificação de 

desacordo ou não, o contrato prevê que a decisão se reveste de efeito vinculante imediato, 

razão pela qual deverão as partes cumpri-la, sob pena de incidirem em quebra do contrato. 

 E, mais importante do que o ponto mencionado acima, é a afirmação dos autores de 

ter o tribunal considerado a viabilidade na obtenção de decisão que garanta o cumprimento 

da decisão, independentemente da pronta reabertura e revisão do caso, o que poderá se dar 

em momento posterior, mas sem afetar o efeito imediato da decisão proferida pelo CRC: 

In the ICC Case No. 10619, the Tribunal did not hold that all of the Engineer’s 
Decisions had been late and ordered payment of those that were binding. The 
paying party had served a Notice of Dissatisfaction. The Tribunal held that, 
regardless of whether the decision had been subject to a Notice of Dissatisfaction 
or not, the contract required the Engineer’s Decision to have an immediate binding 
effect on the parties, notwithstanding that either or both of the Parties had given a 
notice to commence arbitration. The Parties should therefore have complied with 
it. If the Employer failed to pay money in accordance with that decision then the 
Employer was in breach of contract. More importantly, the Tribunal took the view 
that the possibility that the decision may end up being opened up, reviewed, 
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revised or set aside in the subsequent arbitration should not stop the Tribunal from 
giving immediate effect to the decision.522 

 Dessa forma, diante de decisão emitida pelo CRC, quando seguida de uma 

notificação de desacordo, esta não terá o poder de afastar o caráter vinculante da decisão, a 

qual, ainda que não seja final, poderá ser objeto de execução específica pela parte 

prejudicada, o que se dará por meio de pedido ao tribunal arbitral competente, ou mesmo ao 

juízo estatal, podendo-se considerar plenamente viável o estabelecimento de multa diária 

para o não cumprimento da decisão, ou, se for o caso, afirmar-se a quebra do contrato com 

as suas consequências inerentes. 

 Essa conclusão por certo se aplica quando submetida a subcláusula 20.4 ao sistema 

legal brasileiro, sob o qual, muito embora padeçam dúvidas expressadas por parte da 

doutrina em estudo do tema523 524, em atenção à boa-fé objetiva, assim como à natureza de 

                                                 
522 GLOVER, Jeremy; HUGHES, Simon. Understanding the Fidic Red Book: a clause-by-clause 
commentary. 2a ed. Londres: Thomson Reuters. 2011. p. 400. “No processo ICC nº 10619, o Tribunal não 
determinou que todas as Decisões do Engenheiro haviam se atrasado, e ordenou o pagamento das que eram 
vinculantes. A parte pagadora havia emitido uma Notificação de Insatisfação. O Tribunal considerou que, 
independentemente de a decisão ter sido sujeita a uma Notificação de Insatisfação ou não, o contrato exigia 
que a Decisão do Engenheiro tivesse efeito vinculante imediato em relação às partes, apesar de uma ou ambas 
as Partes terem notificado para que se iniciasse a arbitragem. As partes deveriam, portanto, tê-lo cumprido. Se 
o Dono da Obra não efetuasse o pagamento em conformidade com essa decisão, estaria violando o contrato. 
Mais importante ainda, o Tribunal considerou que a possibilidade de a decisão poder ser modificada, revista 
ou ignorada na arbitragem subsequente não deveria impedir o Tribunal de dar efeito imediato à decisão” 
(tradução nossa). 
523 Acerca dos efeitos do descumprimento de decisão proferida por um Conselho de Resolução de Disputas, 
mas mediante a utilização de argumentos que parecem, sob a ótica da autora, aplicáveis aos comitês de 
adjudicação, Camila Pereira Linhares afirma que, “A recomendação deliberada pelo comitê do CRD, não terá 
efeito de título executivo judicial e, quanto a possibilidade de atacar seu efeito jurídico como título executivo 
extrajudicial, será necessário analisar caso a caso e também, a cláusula compromissória inserida no contrato 
previamente”. LINHARES, Camila Pereira. Cláusula Compromissória Escalonada como Recomendação para 
Eleição do Comitê. In: TRINDADE, Bernardo Ramos (org.). Comitê de Resolução e Disputas nos Contratos 
de Construção e Infraestrutura: Uma abordagem prática sobre a aplicação de Dispute Boards no Brasil. 
São Paulo: Pini, 2016. p. 59-74. p. 71. 
524 Já Marcelo A. Botelho de Mesquita, em trabalho a abordar especificamente a adjudicação em contratos de 
obra, acredita ser questionável a executividade da decisão do adjudicador: “Tendo em vista que a decisão do 
adjudicador será sempre um título de questionável executividade, ao contrário da sentença arbitral, que pode 
instrumentalizar uma constrição forçada pela justiça estatal, é recomendável que o próprio contrato traga 
mecanismos de reforço para repreender a parte que deixe de cumprir o quanto ao final determinado pelo 
adjudicador”. MESQUITA, Marcelo A. Botelho de. Adjudicação: Como Introduzir o Mecanismo nos 
Contratos de Obra. In: TRINDADE, Bernardo Ramos (org.). Comitê de Resolução e Disputas nos Contratos 
de Construção e Infraestrutura: Uma abordagem prática sobre a aplicação de Dispute Boards no Brasil. 
São Paulo: Pini, 2016. p. 240. 
Também o autor, em outro artigo no qual discute o mesmo tema, afirma: Em nosso País, por não possuirmos 
legislação que dê suporte à adjudicação, é questionável se a decisão do adjudicador poderia se considerar um 
título executivo, isto é, apto a aparelhar uma execução judicial forçada”. MESQUITA, Marcelo A. Botelho de. 
Adjudicação de Conflitos na Construção. In: MARCONDES, Fernando (org). Temas de direito na 
construção. São Paulo: Pini, 2015.p. 119. 
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título executivo extrajudicial do contrato, nos termos legais, mostra-se plenamente possível 

a execução de decisão não final, mas vinculante, proferida pelo CRC. 

 Entretanto, com a finalidade de facilitar a defesa deste posicionamento, saudável se 

afigura a inserção, por meio das condições especiais, assim como nas condições gerais do 

acordo de resolução de conflitos – Apêndice -, de previsão expressa no sentido de revestir-

se a decisão emitida pelo CRC de caráter vinculante, podendo ser objeto de execução 

específica em procedimento arbitral ou judicial. 

 Em paralelo, a previsão expressa de multa específica para o caso de descumprimento 

da decisão pode certamente fomentar a sua observância, sendo, entretanto, ao que parece, 

desnecessário mencionar a possibilidade de resolução motivada do contrato em casos tais, 

uma vez que esta se infere da leitura das cláusulas 15 e 16 do CONS. 

 Por fim, serão tratadas de forma conjunta as disposições contidas na parte final da 

subcláusula 20.4, com aquela constante à subcláusula 20.7, esta última a regular as hipóteses 

de imcumprimento de decisão emitida pelo CRC, mas que não tenham sido objeto de 

notificação de desacordo. 

 No que se refere à parte final da subcláusula 20.4, encontra-se ali previsão expressa 

de preclusão do direito das partes de submeterem sua disputa à arbitragem, no caso de 

escoamento do prazo de vinte e oito dias, contados da recepção da decisão do CRC, sem a 

apresentação de notificação de desacordo. 

 Ou seja, a partir da data em que as partes tenham recebido a decisão emitida pelo 

CRC, terão o prazo de vinte e oito dias para apresentar eventual notificação de desacordo; e, 

diante do não envio da notificação, ou mesmo de sua apresentação intempestiva, perderão 

as partes o direito de submeter novamente a disputa a tribunal arbitral ou estatal, passando a 

decisão emitida pelo CRC a ser vinculante e definitiva a ambas as partes. 

 Já a subcláusula 20.7 trabalha com a hipótese de incumprimento de decisão emitida 

pelo CRC, de caráter vinculante e final, em decorrência de terem as partes deixado de 

apresentar a notificação de desacordo, ou o terem feito após ter expirado o prazo de vinte e 

oito dias constante à subcláusula 20.4. 

 À subcláusula 20.7, portanto, consta hipótese na qual, aliado ao fato de não terem as 

partes enviado notificação de desacordo, ou o terem feito de forma extemporânea, uma das 
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partes não cumpriu a decisão emitida pelo CRC, e que, de acordo com as subcláusulas 20.4 

e 20.7, se tornou definitiva e vinculante. 

 Na situação trazida, afirma-se a efetiva possibilidade de submeter o incumprimento 

da decisão à arbitragem, nos termos da subcláusula 20.6 – Arbitration -, situação na qual, de 

acordo com o modelo contratual Red Book, a decisão não poderia ser revista ou reformada 

pelo tribunal arbitral, cabendo a este apenas cumpri-la, como consequência da preclusão do 

direito das partes diante da perda do prazo contratual para apresentação de uma notificação 

de desacordo. 

 Ocorre que, agora analisando as hipóteses acima trazidas sob a lente do sistema legal 

brasileiro, parece que, na mesma linha de raciocínio do quanto discutido no desenvolvimento 

da presente tese acerca do conceito de timebar dos modelos contratuais anglo-saxões, 

afigura-se extremamente duvidosa a possibilidade de impedir o acesso ao Judiciário, ou a 

tribunal arbitral, em atenção ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.  

 Argumento a ser levantado com vistas a debater a questão é aquele que se apoia não 

somente na autonomia da vontade, mas principalmente no principio da boa-fé objetiva 

previsto expressamente no artigo 422 do Código Civil. 

 Entretanto, não obstante a possibilidade de se fazer cumprir as mencionadas timebars 

quando submetido o contrato à lei inglesa, a título de exemplo, não se pode concluir o mesmo 

uma vez submetido o contrato ao sistema legal brasileiro, razão pela qual se reveste de 

extremo significado a previsão de disposições contratuais específicas a fomentar o 

cumprimento das decisões emitidas pelo CRC, mediante a aplicação de penalidades 

cabíveis.525 

 Por fim, e visando concluir o item a tratar dos dispute adjudication boards no âmbito 

do modelo contratual CONS, pendente apenas a menção à sua subcláusula 20.8 – Expiry of 

Dispute Adjudication Board’s Appointment526 – na qual se encontra regulada a hipótese de 

                                                 
525 LINHARES, Camila Pereira. Cláusula Compromissória Escalonada como Recomendação para Eleição do 
Comitê. In: TRINDADE, Bernardo Ramos (org.). Comitê de Resolução e Disputas nos Contratos de 
Construção e Infraestrutura: Uma abordagem prática sobre a aplicação de Dispute Boards no Brasil. 
São Paulo: Pini, 2016. p. 71. 
526 “20.8 – Expiry of Dispute Adjudication Board’s Appointment. 
If a dispute arises between the Parties in connection with, or arising out of, the Contract or the execution of the 
Works and there is no DAB in place, whether by reason of the expiry of the DAB’s appointment or otherwise: 

(a) Sub-Clause 20.4 [Obtaining Dispute Adjudication Board’s Decision] and Sub-Clause 20.5 [Amicable 
Settlement] shall not apply, and 
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não existência de um CRC, situação esta que, uma vez verificada, viabilizará às partes a 

apresentação de suas disputas diretamente à arbitragem, eliminando-se, portanto, a condição 

precedente já discutida.  

 

  

                                                 
(b) The dispute may be referred directly to arbitration under Sub-Clause 20.6 [Arbitration]”. 

“20.8 – Termo da Nomeação do Conselho de Resolução de Conflitos. 
Caso surja um conflito entre as Partes resultante do ou relacionado com o Contrato ou a execução dos Trabalhos 
e não haja um CRC, por ter terminado a sua nomeação ou por qualquer outro motivo: 

(a) o n.º 4 [Obtenção da Decisão do Conselho de Resolução de Conflitos] da Cláusula 20 e n.º 5 [Acordo] 
da Cláusula 20, não são aplicáveis, e 

(b) o conflito pode ser submetido diretamente à arbitragem nos termos do n.º 6 [Arbitragem] da Cláusula 
20”. 
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7 FIDIC RED BOOK 2017 
 

 Este capítulo possui como objetivo apresentar as principais notas distintivas da 

segunda edição do Red Book, lançado pela FIDIC no final do ano de 2017. 

 Preliminarmente, entretanto, deve-se reiterar o já mencionado aspecto de que a 

publicação desta segunda edição pela FIDIC não afasta, em hipótese alguma, a importância 

do estudo levado a efeito quanto ao modelo contratual Red Book 1999. 

 Em verdade, pelo contrário, pode-se concluir que o recente lançamento da segunda 

edição de alguns de seus modelos contratuais pela FIDIC ratifica a sua importância aqui 

afirmada. 

 Ou seja, estão os modelos contratuais FIDIC a serem utilizados de forma cada vez 

mais marcante em âmbito mundial, realidade esta que se acredita não tardará a ser percebida 

no Brasil. 

 Quanto a uma possível escolha pelos contratantes, da segunda edição em substituição 

à primeira, a posição ora firmada é de que não somente isso deverá demorar a ocorrer, como 

mesmo não se vislumbra a interrupção na utilização da versão de 1999527. 

 Isso se dá por alguns fatores, entre os quais, (i) a segunda edição do Red Book ainda 

é extremamente recente, provavelmente não tendo sido sequer abordada em decisões 

arbitrais até o presente momento; (i.a) essa realidade afasta aqueles que já se encontram 

familiarizados com a primeira edição, que deverão continuar a utilizá-la, quiçá com 

adequações pontuais diante de inovações apresentadas em 2017; (ii) uma maior 

complexidade verificada na versão 2017 do Red Book, decorrente de disposições referentes 

à administração contratual certamente mais detalhadas; (ii.a) essa maior complexidade torna 

mais custosa a aplicação do Red Book 2017, tendo-se afirmado, na FIDIC International 

Contract Users Conference realizada em Londres, em dezembro de 2018, a probabilidade 

de sua utilização - ao menos em um primeiro momento - apenas em grandes projetos, 

                                                 
527 Válida de menção a nota oficial apresentada pela FIDIC em atenção ao lançamento da segunda edição dos 
livros vermelho, amarelo e prata, afirmando expressamente a possibilidade de continuidade da utilização das 
edições anteriores de 1999: “The new versions of the FIDIC Red Book, Yellow Book and Silver Book 
constitute updates of the former editions from 1999, which can still be used by the industry”. FIDIC. FIDIC 
Rainbow Suite 2017. Second edition of the Red, Yellow and Silver Books. Disponível em: 
<http://fidic.org/sites/default/files/press%20release_rainbow%20suite_2018_03.pdf>. Acesso em: 16 dez. 
2018. 
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devendo permaner aqueles de menor complexidade ou valor a serem regulados pelo Red 

Book 1999. 

 Verificada, portanto, a efetiva possibilidade da continuidade de utilização do Red 

Book 1999, podendo inclusive estar sujeita a adaptações a serem introduzidas pelas partes 

em suas condições particulares, a espelhar algumas das inovações trazidas pela segunda 

edição, passa-se a mencioná-las abaixo. 

 Um dos aspectos marcantes que se destacou no desenvolvimento desta tese reside na 

preocupação da FIDIC com a prevenção - e não apenas com a solução - de disputas que 

possam emergir de contratos complexos de construção. 

 Certamente apoiada nessa premissa encontra-se a razão pela qual (i) a segunda edição 

do Red Book contém vinte e uma cláusulas e não mais vinte, como no livro de 1999, assim 

como (ii) a edição ora analisada é marcadamente mais extensa, contando com quase 

cinquenta páginas a mais. 

 Quanto à maior extensão do Red Book 2017, afirma a FIDIC dever-se a cláusulas 

mais prescritivas, dotadas de significativa clareza, transparência e certeza, o que se alcançou 

com o detalhamento dos procedimentos a serem observados, passo a passo, pelo empreiteiro, 

contratante e engenheiro, durante a execução das obras. 

 Outro ponto de destaque é a busca da FIDIC pelo uso de linguagem mais simples e 

direta nas novas edições, o que reflete sua preocupação em viabilizar sua utilização em países 

nos quais o idioma oficial não seja o inglês. 

 Conforme se demonstrou nos capítulos acima, o Red Book 1999 contém em sua 

cláusula 20 – Claim, Disputes and Arbitration -, disposições atinentes às pretensões do 

empreiteiro; nomeação e forma de atuação do Conselho de Resolução de Conflitos; e 

submissão de disputas à arbitragem.  

 Esse formato é alterado pela versão 2017, constando à sua cláusula 20 – Employer’s 

and Contractor’s Claims – a administração das reclamações do contratante e contratado, e, 

à cláusula 21 – Disputes and Arbitration -, disposições específicas a tratar da solução de 

conflitos por um dispute board ou arbitragem. Essa abordagem, de acordo com a FIDIC, tem 
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como propósito um aumento de clareza, aliado à segregação que agora há entre os chamados 

pleitos rotineiros das partes e eventuais disputas que venham a emergir do contrato528. 

 Ainda à cláusula 21 – Disputes and Arbitration – consta considerável inovação 

apresentada pela FIDIC, em atenção às críticas às quais se fez menção nesta tese, no que se 

refere às funções de um dispute adjudication board. 

 Ou seja, diante da mencionada existência de posição doutrinária a afirmar a 

dificuldade dos comitês de adjudicação em prevenir eventuais conflitos entre as partes 

contratantes, foi verdadeiramente alterada a forma de atuação do dispute board no âmbito 

do Red Book 2017, passando a ser neste denominado Dispute Avoidance and Adjudication 

Board - DAAB. 

 Não fosse por outra razão, a simples alteração na denominação do dispute board já 

transparece a pretendida mudança de atitude e cultura que se julga ser o objetivo da FIDIC. 

 Na linha também de buscar uma maior interação entre as partes, novamente 

objetivando a solução de problemas antes que se transformem em disputas, foi inserida a 

subcláusula 3.8 – Meetings –, de acordo com a qual poderá o engenheiro ou o empreiteiro 

solicitar a realização de uma reunião específica para discutir questões que envolvam a 

execução dos trabalhos. 

 Sob a mesma premissa, foi inserida a subcláusula 8.4 – Advance Warning -, a obrigar 

as partes a informarem uma à outra, assim como ao engenheiro, e este a informar às partes, 

imediatamente e de forma antecipada, diante de evento ou circunstância, conhecidos ou 

prováveis, que possam (i) afetar negativamente os trabalhos, (ii) afetar negativamente o 

desempenho da construção quando concluída, (iii) resultar em aumento no preço do contrato, 

e/ou (iv) resultar em atrasos na execução dos trabalhos. 

                                                 
528 “What was Clause 20 [Claims, Disputes and Arbitration] in the FIDIC 1999 forms of contract has now been 
split into Clause 20 [Employer’s and Contractor’s Claims] and Clause 21 [Disputes and Arbitration]. The 
purpose of introducing this change was to clearly distinguish and separate ‘day-to-day’ Parties’ claims from 
Parties’ disputes, and to highlight the distinction between how they are dealt with under FIDIC contracts.” 
FIDIC. FIDIC Rainbow Suite 2017. Second edition of the Red, Yellow and Silver Books. Disponível em: 
<http://fidic.org/sites/default/files/press%20release_rainbow%20suite_2018_03.pdf>. Acesso em: 16 dez. 
2018. 
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 Incluiu-se, ainda, à subcláusula 4.5 – Training -, a hipótese de o empreiteiro realizar 

o treinamento de funcionários do dono da obra ou de terceiros por este indicado, na operação 

e na manutenção dos trabalhos. 

 E, igualmente com a ambição de melhorar a interação entre contratante, contrato e 

engenheiro, com o objetivo principal de evitar eventuais disputas, a subcláusula 7.5 – 

Rejection – do Red Book 1999, agora denominada 7.5 – Defects and Rejection, afasta a 

imediata rejeição dos trabalhos pelo engenheiro diante de defeitos ou por não estarem de 

acordo com o contrato, após medição, ensaio ou inspeção, passando a prever a necessidade 

de envio de comunicação pelo gestor do projeto ao empreiteiro, com a descrição do item dos 

trabalhos que julga defeituoso, ao que caberá ao contratado, o mais breve possível, preparar 

e submeter uma proposta para a sua adequação529. 

 Em atenção também ao conceito básico dos contratos FIDIC de distribuição 

balanceada de riscos, algumas disposições que na primeira edição aplicavam-se apenas a 

uma das partes, são agora recíprocas entre contratante e contratado. 

 A título de exemplo, pode-se mencionar: (i) a confidencialidade dos documentos do 

contrato; (ii) a assistência para a obtenção das necessárias permissões, licenças e aprovações 

para a realização dos trabalhos; (iii) a possibilidade de resolução motivada do contrato em 

decorrência da prática de atos de corrupção pelo dono da obra; (iv) o procedimento para a 

apresentar reclamações a ser observado por contratante e contratado. 

 Merecedoras de destaque as duas últimas alterações constantes na segunda edição, 

trazendo sem dúvida mais racionalidade e equilíbrio à relação entre as partes, não se 

verificando razão plausível para a ausência de previsão específica no Red Book 1999 a 

autorizar a resolução motivada pelo contratado diante de atos de corrupção pelo contratante, 

assim como afigurando-se claramente desequilibrada a regulação de apresentação de claims 

sob a primeira edição, tratando a subcláusula 20.1 do Red Book 1999 apenas do 

procedimento de reclamação a ser apresentada pelo empreiteiro. 

                                                 
529 “7.5 Defects and Rejection 
If, as a result of an examination, inspection, measurement or testing, any Plant, Materials, Contractor’s design 
(if any) or workmanship is found to be defective or otherwise not in accordance with the Contract, the Engineer 
shall give a Notice to the Contractor describing the item of Plant, Materials, design or workmanship that has 
been found to be defective. The Contractor shall then promptly prepare and submit a proposal for necessary 
remedial work. (…)” 
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 À subcláusula 1.1 – Definitions - do Red Book 2017, foram introduzidas breves 

modificações a fim de materializar a almejada maior clareza ao contrato, passando os termos 

definidos a constar em ordem alfabética, com a inclusão das seguintes definições: claim, 

date of completion, delay damages, dispute, joint venture, notice, notice of dissatisfaction, 

programme, extension of time, key personnel e no-objection. 

 Detalhe que à primeira vista pode parecer de pouca importância, mas que certamente 

resulta na maior clareza pretendida, podendo culminar em melhor interpretação das 

disposições contratuais, refere-se à inclusão, na subcláusula 1.2 – Interpretation – do 

significado, no âmbito do FIDIC Red Book 2017, das expressões may, shall e consent. 

 Acrescentou-se, ainda, a abreviação de termos definidos utilizados no contrato, tais 

quais EOT – Extension of Time -, FPC – Final Payment Certificate -, IPC – Interim Payment 

Certificate -, JV – Joint Venture -, NOD – Notice of Dissatisfation -, e DNP – Defects 

Notification Period.     

 Merecedor de menção, novamente a conferir maior clareza ao modelo contratual, o 

conceito agora formalizado de cost plus profit, causador de divergências quando de sua 

aplicação diante de previsões como aquela da subcláusula 16.1 do Red Book 1999, na qual 

se prevê o pagamento ao empreiteiro, como decorrência da suspensão dos trabalhos pelo 

contratante, do custo acrescido do razoável lucro – cost plus reasonable profit.  

 A buscar solucionar dúvidas diante da expressão cost plus reasonable profit, há agora 

o termo definido “Cost Plus Profit” no item 1.1.20 do Red Book 2017, devendo sua 

quantificação ser estipulada previamente pelas partes e, caso não o tenha sido, considerar-

se-á como o percentual de cinco por cento: 

1.1.20 “Cost Plus Profit” means Cost plus the applicable percentage for profit 
stated in the Contract Data (if not stated, five percent (5%)). Such percentage shall 
only be added to Cost, and Cost plus Profit shall only be added to the Contract 
Price, where the Contractor is entitled under a Sub-Clause of these Conditions to 
payment of Cost plus Profit. 

 Ainda em atenção à suposta maior clareza afirmada pela FIDIC, passa a constar à 

subcláusula 8.5 – Extension of Time for Completion -, alínea (c), a definição do termo 
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exceptionally adverse climatic conditions,530 viabilizando, sem dúvida, uma maior 

segurança na sua interpretação. 

 Traduzindo a preocupação da FIDIC com a maior minúcia no atendimento aos 

procedimentos de administração contratual, fato este que, conforme afirmado no início deste 

capítulo, deverá acarretar o aumento de custo e complexidade na utilização da segunda 

edição do Red Book, pode-se mencionar as subcláusulas 1.3 - Notices and Other 

Communications -, 3.7 – Agreement or Determination -, e 20.2 – Claims for Payment and/or 

EOT.   

 Na primeira (1.3 - Notices and Other Communications), há agora um maior 

detalhamento e rigor na apresentação de comunicações entre as partes e o engenheiro, 

mantendo-se a necessidade de apresentação escrita, mas agora com menção a dever ser 

assinada pelo emitente ou por seu representante ou, caso seu envio se dê por meio eletrônico, 

deverá ser observado ossistemas de transmissão eletrônica previsto no contrato. 

 À subcláusula 3.7 – Agreement or Determination -, além de constar o procedimento 

completo a ser obedecido pelo gestor do projeto diante de reclamação que lhe tenha sido 

apresentada, há também a obrigação específica de consulta às partes (de forma conjunta ou 

individual), para que cheguem a um consenso sobre o tema levado à decisão do engenheiro. 

 E, não obstante já se tenha feito menção ao novo conteúdo da subcláusula 20.2 - 

Claims for Payment and/or EOT -, digna de nota a necessidade de atendimento também pelo 

dono da obra, dos prazos definidos contratualmente, aumentando, com isso, a incidência das 

discutidas timebars de ampla utilização em contratos de construção anglo-saxões, cuja não 

observância acarretará a preclusão do direito das partes. 

 A tratar da função do gestor do projeto, interessante notar que a busca por maior 

detalhamento de sua forma de atuação reflete por certo a preocupação já referida acerca da 

rigorosa administração do contrato, tendo sido a subcláusula a tratar das decisões do 

engenheiro acrescida dos itens 3.7.1 – Consultation to reach agreement -, 3.7.2 – Engineer’s 

                                                 
530 “8.5 Extension of Time for Completion 
(…) 

(c) exceptionally adverse climatic conditions, which for the purpose of these Conditions shall mean 
adverse adverse climatic conditions at the Site which are Unforseeable having regard to climatic data 
made available by the Employer under Sub-Clause 2.5 [Site Data and Items of Reference] and/or 
climatic data published in the Country for the geographical location of the Site. 

(…)” 



294 
 

Determination -, 3.7.3 – Time limits -, 3.7.4 – Effect of the agreement or determination -, 

3.7.5 – Dissatisfaction with Engineer’s Determination -, assim como da mencionada 

subcláusula 3.8 – Meetings.531   

 Meredor de destaque também o fato de passar a constar, à subcláusula 3.7 – 

Agreement or Determination -, a tratar das decisões a serem proferidas pelo gestor do 

projeto, a obrigação deste de agir de forma neutra entre as partes e não podendo se considerar 

agindo pelo contratante532. 

 Por fim, no que se refere à extinção do contrato, as previsões de resolução pelo 

empreiteiro e pelo dono da obra sofreram breves alterações quanto ao procedimento a ser 

observado quando da verificação de falta contratual, disciplinando e, de certa forma tornando 

mais burocrática, a resolução motivada, o que pode vir a facilitar o adimplemento tardio da 

prestação não adimplida em momento pretérito, evitando a extinção do contrato. 

 Visando a melhor prescrever as consequências da resolução imotivada do contrato 

pelo dono da obra, a subcláusula 15.5 – Employer’s Entitlement to Termination – do Red 

Book 1999 foi agora renomeada para 15.5 – Termination for Employer’s Convenience -, o 

que torna por certo mais claro o seu objeto, tendo também sido acrescentadas as subcláusulas 

15.6 – Valuation after Termination for Employer’s Convenience – e 15.7 – Payment after 

Termination for Employer’s Convenience -, vindo a melhor regular aspecto sensível a 

qualquer contrato de construção.  

 A concluir, restou alterada a nomenclatura “força maior” – force majeure - constante 

à cláusula 19 do Red Book 1999, em atenção à modificação que já se havia observado na 

primeira edição do Gold Book 2008, encontrando-se agora seus efeitos regulados à cláusula 

18, sob o título “exceptional events”. 

                                                 
531 “The role of the Engineer in the Red and Yellow Books: Clause 3 has been expanded into eight Sub-Clauses; 
of note is new Sub-Clause 3.7, which requires the Engineer to encourage discussions between the Parties in an 
endeavour to reach agreement; it also prescribes a detailed procedure for the Engineer to determine any matter 
or Claim.” WHITE&CASE. A New FIDIC Rainbow: Red, Yellow and Silver. Disponível em: 
<https://www.whitecase.com/publications/alert/new-fidic-rainbow-red-yellow-and-silver>. Acesso em: 11 
out. 2018. 
532 “3.7 Agreement or Determination 
When carrying out his/her duties under this Sub-Clause, the Engineer shall act neutrally between the Parties 
and shall not be deemed to act for the Employer. 
(…)” 
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 Apresentadas, portanto, as principais notas distintivas observadas na segunda edição 

do modelo contratual FIDIC Red Book, sem que se tenha por óbvio esgotado a matéria, não 

sendo este o objetivo deste capítulo, acredita-se que um sumário do quanto exposto acima, 

ou as premissas a guiar o estudo da versão 2017 ora tratada, consta em trecho de suas notes 

ou prefácio abaixo transcrito, pela importância de que se reveste: 

This Second Edition of the FIDIC Red Book continues FIDIC’s fundamental 
principles of balanced risk sharing while seeking to build on the substancial 
experience gained from its use over the past 18 years. For example, this edition 
provides: 

1) greater detail and clarity on the requirements for notices and other 
communications; 

2) provisions to address Employers’ and Contractors’ claims treated equally 
and separated from disputes; 

3) mechanisms for dispute avoidance and 

4) detailed provisions for quality management, and verification of 
Contractor’s contractual compliance. 

(…)533 

Portanto, diante do quanto exposto em relação especificamente à segunda edição do 

New Red Book, afirma-se aqui o bom momento em que se deu seu lançamento, uma vez que, 

por certo, fomentará seu estudo em diversos países que utilizam os modelos contratuais 

FIDIC, o que poderá repercutir no Brasil, culminando em uma maior familiaridade com a 

lógica dos modelos internacionais de contratos de construção, e, consequentemente, no 

ansiado desenvolvimento do mercado da construção civil sob o ponto de vista contratual e 

legal. 

 

  

                                                 
533 “Esta segunda edição do FIDIC Red Book continua com os princípios fundamentais da FIDIC de 
compartilhamento equilibrado de riscos, ao mesmo tempo em que busca aproveitar a experiência substancial 
adquirida com seu uso nos últimos 18 anos. Por exemplo, esta edição fornece: 
1) maior detalhamento e clareza sobre os requisitos para avisos e outras comunicações; 
2) provisões para tratar das reclamações de Donos das Obras e Empreiteiros tratadas de maneira igual e 
separadas das disputas; 
3) mecanismos de prevenção de litígios e 
4) disposições detalhadas para a gestão da qualidade e verificação do cumprimento contratual do Empreiteiro” 
(tradução nossa). 
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8 CONCLUSÕES 
 

Durante o desenvolvimento desta tese, o estudo realizado voltou-se à averiguação 

quanto à viabilidade da utilização de modelo internacional de contrato de construção sob o 

ordenamento jurídico brasileiro. 

A importância do tema objeto de pesquisa reside em aspectos práticos que levarão, 

em um futuro próximo, à necessária sofisticação do Direito da Construção no Brasil. 

Isso porque o desenvolvimento da infraestrutura brasileira deverá trazer consigo uma 

mudança de cultura e uma possível internacionalização da indústria da construção civil, 

movimento este que o Direito deverá não apenas acompanhar, mas fomentar. 

A mencionada internacionalização, que acarretará na esperada mudança de cultura 

diante do tema, deverá se dar em decorrência da absoluta falta de poupança interna em nosso 

país.  

Esse mal, já diagnosticado e tantas vezes repetido, leva à inarredável conclusão de 

que o financiamento a viabilizar o crescimento brasileiro terá como fonte investidores 

estrangeiros, que poderão solicitar a utilização de instrumentos contratuais testados na 

prática internacional. 

Esses instrumentos contratuais materializam-se nos modelos contratuais elaborados 

por entidades independentes, cuja utilização se dá de forma intensa em grande parte das 

obras de engenharia realizadas em países desenvolvidos, figurando o Reino Unido como 

verdadeiro precursor na matéria. 

A escolha desta tese pelo modelo contratual FIDIC deveu-se a traduzir-se, 

atualmente, no mais difundido padrão mundial de contratos de construção, revestindo-se seu 

estudo de importância acadêmica e prática. Acredita-se também que a adoção, em um futuro 

próximo, de forma rotineira, dos padrões contratuais FIDIC, trará consigo a necessidade de 

discussão aprofundada dos modelos contratuais importados da common law. 

Nesse mister, realizou-se o estudo proposto com os seguintes objetivos: (i) aferir ser 

o modelo contratual Red Book um contrato de construção internacional ou doméstico e quais 

as consequências daí advindas; assim como (ii) verificar a viabilidade de sua utilização sob 
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o sistema legal brasileiro e, se necessário, quais as adaptações a serem realizadas quando da 

elaboração do contrato. 

8.1. Conclusões da primeira parte 
 

Finalmente, ingressando no mérito desta tese, iniciou-se estudo específico acerca do 

conceito de contrato de construção internacional. 

Essa estratégia deveu-se ao fato de os contratos de construção, sob a roupagem dos 

modelos contratuais FIDIC, traduzirem-se em modelos internacionais de contratos de 

construção, uma vez que são modelos contratuais elaborados por entidades estrangeiras, 

derivados de contratos utilizados em ambiente de common law. 

Também quanto ao seu caráter internacional, frisou-se a recomendação constante no 

prefácio dos modelos contratuais publicados pela FIDIC para sua utilização em concursos 

internacionais. 

Diante dessas premissas, verificou-se a necessidade de conceituar o contrato de 

construção internacional, mencionando as teorias doutrinárias que procuram viabilizar, ou 

ao menos facilitar, sua classificação, tendo ainda sido apresentadas suas cláusulas típicas. 

Uma vez abordados de forma detalhada os critérios doutrinários utilizados no Brasil 

na classificação dos contratos internacionais, bem como suas cláusulas típicas, muitas das 

quais presentes no modelo contratual FIDIC, conclui-se, ao final, ter sido adotado o critério 

eclético ou realista no sistema jurídico nacional. 

Afirmou-se, igualmente, a maior probabilidade da presença de variados elementos 

de estraneidade, diante de uma contratação que se utilize de modelos contratuais 

internacionais. 

A título de conclusão, afirma-se, portanto, que, muito embora, no mais das vezes, ao 

se firmar um contrato de construção sob o modelo contratual Red Book possa-se estar diante 

de um contrato internacional, não se pode afirmar ser esta uma verdade absoluta, uma vez 

que dependerá da análise de cada contratação de forma particular, com a observação dos 

elementos de estraneidade constantes no contrato firmado. 

Essa conclusão apoia-se no critério realista, podendo-se utilizar da presença de 

cláusulas típicas, bem como dos elementos de estraneidade constantes no contrato, como 
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guia a orientar o intérprete na resposta do caráter nacional ou internacional do contrato sob 

análise. 

8.2. Consequências das conclusões da primeira parte 
 

A solução proposta reveste-se sem dúvida de importância. 

Ou seja, como consequência de ser considerado um contrato internacional, será 

conferido às partes maior grau de liberdade, sendo extremamente reduzido o risco de 

questionamento por tribunal brasileiro acerca da inserção de elementos de estraneidade na 

relação jurídica firmada.  

Sua internacionalidade, dessa forma, possibilita o exercício de quase plena 

autonomia privada, conferida em ambiente de contratação internacional, sendo viável e 

adequada a escolha de local da arbitragem em tribunal internacional; foro de eleição, quando 

for o caso, em país distinto do local do contrato; ou, ainda, a escolha da lei aplicável em 

atenção à racionalidade ínsita ao negócio jurídico. 

Outro aspecto verificado a se tratar do modelo contratual FIDIC como contrato 

internacional de construção refere-se à peculiaridade do seu objeto, por localizar-se a obra, 

nos exemplos trazidos, em território nacional. 

A consequência imediata e com reflexos claros no contrato, a afetar por certo as 

condições particulares do Red Book, é a de observância de normas imperativas que deverão 

incidir não somente sobre o objeto do contrato, mas mesmo sobre as partes contratantes. 

Isso porque, ainda que se trate de relação jurídica que vincule apenas contratante e 

contratado, a obra erigida em território brasileiro acaba por repercutir na sociedade de forma 

ampla. 

O fato, portanto, de localizar-se a obra em território nacional, ainda que diante de 

contrato internacional de construção e independente de sua lei de regência, impõe a 

observância obrigatória de limitações urbanísticas, do Código de Obras, de Leis de 

Zoneamento, da presença de Anotação de Responsabilidade Técnica perante o CREA; do 

Plano Diretor municipal, do Estatuto da Cidade etc. 

Com alicerce justamente na afirmação acima, ou seja, na lógica da possível irradiação 

de efeitos em decorrência do local de cumprimento da obrigação, que se pontuou, e ora se 



299 
 

reitera, o risco de, tendo a obra sido realizada no Brasil, vir a ser afastada a vontade das 

partes, aplicando-se, como consequência, a legislação brasileira ao contrato, motivo pelo 

qual é importante que as partes avaliem a indicação da sujeição do contrato à lei brasileira. 

Já quanto ao foro do contrato, quando ausente cláusula arbitral, abordou-se 

significativa inovação legislativa constante no artigo 25 do Código de Processo Civil de 

2015, o que não afasta, entretanto, a necessidade de ponderar a respeito da probabilidade de 

necessidade de obtenção de prova pericial no local da obra, o que será sensivelmente mais 

prático e menos custoso, caso venha a ser determinado por Juízo brasileiro. 

8.3. Premissa da segunda parte 
 

Apresentada a conclusão e a respectiva consequência quanto a ser o Red Book 

considerado contrato internacional ou doméstico, deve-se prosseguir na busca pela resposta 

ao segundo questionamento apresentado, qual seja, verificar a viabilidade da utilização do 

modelo contratual New Red Book sob o sistema legal brasileiro, bem como, se necessárias, 

quais as adaptações a serem realizadas quando da elaboração do contrato. 

Para tanto, imperioso verificar o regime legal aplicável, mediante a aferição de sua 

tipicidade, o que demandou a prévia conceituação do contrato de construção tipificado no 

Código Civil, ou seja, do contrato de empreitada. 

Enfatizou-se, nesse ponto, que o caminho percorrido nos moldes expostos acima, é 

válido não somente se o Red Book for tido como contrato doméstico, mas mesmo diante de 

eventual contrato de construção internacional, quando sujeito às leis brasileiras em 

decorrência da escolha das partes ou mesmo de decisão imposta às partes nesse sentido. 

Com isso, dedicou-se o terceiro capítulo ao contrato de empreitada, tipificado no 

Código Civil em seus artigos 610 a 626, o que serviu de premissa para o estudo do Red Book, 

ao afirmá-lo como contrato típico, sujeito, portanto, ao regime legal da empreitada.  

Conforme ainda se procurou demonstrar, concluiu-se ter o regime legal da 

empreitada a função de verdadeiro guia ao intérprete dos contratos Red Book, diante de 

omissões no contrato ou mesmo de normas imperativas. 

Quanto à sua sujeição ao regime legal da empreitada, foi possível alcançar essa 

conclusão mediante detalhado estudo do FIDIC New Red Book, realizado no capítulo quarto, 



300 
 

cujo objetivo foi analisar com profundidade as principais prestações inerentes ao modelo 

contratual, sem o que seria inviável aferir a sua tipicidade. 

8.4. Consequências da premissa estabelecida na segunda parte 
 

Definida a sujeição do Red Book ao regime legal da empreitada, passou-se para o que 

se considera o principal aspecto deste estudo, sendo o capítulo sexto essencial à resposta ao 

questionamento realizado no início da tese, no sentido da possibilidade e da forma de 

utilização do modelo contratual sob o sistema legal brasileiro.  

Para tanto, os itens que compõem o sexto capítulo foram escolhidos mediante critério 

a indicar quais disposições legais ou contratuais devem ser afastadas ou adaptadas, visando 

permitir a utilização do FIDIC Red Book, quando sujeito às leis brasileiras, sem o risco de 

desnaturar sua essência, ou mesmo de incidir no risco de sua nulidade parcial ou total. 

A importância dessa análise pontual deveu-se não apenas à origem do modelo 

contratual importado de um ambiente de common law, mas também às especificidades nele 

contidas que se afastam de disposições usualmente constantes em contratos de construção 

no Brasil, como a figura do gestor de projeto; a existência de timebars; a previsão de um 

dispute board que acompanhe o desenvolvimento da obra etc. 

Tendo-se concluído por figurar o Red Book como contrato legalmente típico, sujeito, 

portanto, ao regime legal da empreitada, tornou-se imperioso verificar o risco de engessar-

se um modelo contratual cujo objetivo primordial é viabilizar às partes uma completude que 

permita a redução dos custos de transação, em paralelo a uma maior certeza quanto aos 

direitos e às obrigações do dono da obra e do empreiteiro, independente do sistema legal sob 

o qual se contrata, ou ainda do país em que se situa a obra. 

Conforme se demonstrou no desenvolvimento desta tese, a qualificação do Red Book 

como contrato legalmente típico não deverá afastar a realidade inerente às contratações 

sujeitas a esse modelo contratual, realizadas, por certo, entre partes com paridade de 

capacidade – econômica e técnica -, as quais farão uso, na sua completude, da autonomia da 

vontade, que deve nortear o direito contratual.  
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8.4.1 Prazo para notificação de defeitos 
 

Partindo para o estudo de disposições específicas do Red Book que pudessem 

necessitar de adaptação sob o sistema legal brasileiro, abordou-se, em primeiro lugar, o que 

se denomina de prazo para notificação de defeitos, em sua cláusula 11. 

 A menção a essa cláusula foi necessária diante do artigo 618 do Código Civil, que 

trata da garantia legal incidente no contrato de empreitada. 

Realizou-se estudo acerca da forma como doutrina e jurisprudência brasileiras lidam 

com mencionado prazo quinquenal de garantia, com ênfase nos aspectos relacionados a sua 

natureza e efeitos. 

Foram abordadas ainda questões que conversam diretamente com a responsabilidade 

civil do construtor, como os vícios redibitórios e os prazos de prescrição diante do 

inadimplemento contratual. 

Tendo sido afirmada a natureza do prazo para notificação de defeitos como de 

verdadeira garantia contratual, reitera-se que sua escolha deverá revestir-se de cautela, uma 

vez que impactará no prazo de garantia legal do Código Civil, assim como no início de 

fluência do prazo referente aos vícios redibitórios. 

Concluiu-se, portanto, diante da premissa de impossibilidade de redução do prazo 

quinquenal do artigo 618, e visando a evitar qualquer risco de cumulação do prazo de 

garantia contratual com o legal, bem como buscando afastar o sobrestamento do início de 

contagem do prazo dos vícios redibitórios, pela significativa importância de menção, no 

anexo à proposta, da natureza do prazo ali consignado.   

Isso se deve ao fato de haver um prazo mínimo de garantia legal de cinco anos a ser 

observado em um contrato de empreitada, razão pela qual, caso não desejem as partes 

majorá-lo, deverá constar de forma expressa que o prazo para notificação de defeitos 

indicado no anexo à proposta é o prazo legal de cinco anos, a não se confundir com eventual 

garantia contratual. 

Quanto aos efeitos da garantia legal prevista no Código Civil, concluiu-se serem 

compatíveis com as disposições da cláusula 11 do Red Book, tendo sido ainda abordados os 

aspectos que se afirmou guardarem direta relação com a responsabilidade civil do 
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empreiteiro, mais especificamente a existência de vícios aparentes; o prazo aplicável aos 

vícios redibitórios; e a natureza das obrigações imputadas ao construtor durante o prazo de 

garantia. 

Com referência aos defeitos aparentes, tem-se que as imperfeições apontadas quando 

da recepção da obra deverão ser adequadas pelo empreiteiro, caso sejam de pequena monta 

e se assim desejar o contratante.  

Já aos vícios redibitórios aplicar-se-ão os prazos do artigo 445, parágrafo primeiro, 

do Código Civil, ao que poderá ser a obra enjeitada, desde que os defeitos ocultos a tornem 

imprópria para o uso a que se destina, ou lhe diminuam consideravelmente o valor, assim 

como poderá vir a ser pleiteado o abatimento no preço pelo contratante.  

Frisou-se, ainda, o fato de que a eventual existência de garantia contratual acarretará 

a suspensão do início da contagem do prazo referente aos vícios redibitórios. 

Por fim, o item 6.1 desta tese dedicou-se à análise da natureza das obrigações 

imputadas ao empreiteiro durante o prazo de garantia, com vistas a comparar o quanto 

afirmado pela doutrina estrangeira em relação ao Red Book, com o direito conferido ao dono 

da obra diante de defeito verificado dentro do prazo legal de garantia pelo artigo 618 do 

Código Civil. 

Após extenso estudo de doutrina nacional, e mesmo de diversos julgados do Tribunal 

de Justiça de São Paulo e Superior Tribunal de Justiça quanto aos efeitos do aludido artigo 

618, o posicionamento que se adota é muito próximo àquele conferido pelo Red Book. 

Ou seja, afirmou-se a lógica de referir-se o prazo legal de garantia a uma 

responsabilidade objetiva do construtor, prazo dentro do qual caberá ao empreiteiro realizar 

as adequações na obra, solicitadas pelo contratante, e que, por óbvio, guardem nexo de 

causalidade com os trabalhos. 

Frisou-se ainda, ponto de extrema relevância, no sentido de as disposições do Red 

Book se aproximarem do que se acredita serem as consequências mais racionais do mau 

cumprimento do contrato, com a execução dos trabalhos necessários à eliminação de 

qualquer defeito pelo próprio construtor, cabendo a este o pagamento de quantia ao 

contratante apenas e tão somente diante da impossibilidade ou da demora na realização das 

adequações solicitadas. 
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A título de desfecho, afirmou-se a compatibilidade entre o regime legal da 

empreitada e o Red Book, sendo a este aplicáveis o prazo quinquenal de garantia do artigo 

618 do Código Civil, as disposições referentes aos vícios redibitórios e, por fim, o prazo 

prescricional do artigo 205 do mesmo código. 

8.4.2 Reclamações e reivindicações  
 

Já no que se refere a outro aspecto do modelo contratual CONS, cuja análise foi 

realizada para verificar sua compatibilidade com o regime legal da empreitada, tratou-se da 

disciplina das reclamações e das reivindicações, ou o que se denomina claim nos contratos 

internacionais de construção. 

Essa análise foi necessária, uma vez que o procedimento de claim, ou reivindicação, 

é aspecto central não apenas no contrato sob estudo, mas também nos mais diversos modelos 

internacionais de contratos de grandes obras. 

Isso se dá, por visarem os modelos internacionais, em sua essência, fomentar uma 

administração de demandas mais racional e no próprio canteiro de obras, gerando maior 

facilidade de obtenção de provas, com a consequente redução do impacto de problemas, que 

tendem a se agravar. 

Também a refletir a importância do tema, relaciona-se o procedimento de claim 

diretamente com o conceito de timebars, com regras procedimentais pouco flexíveis e 

distantes da cultura jurídica brasileira, bem como contrárias a disposições imperativas do 

ordenamento jurídico nacional. 

Nesse sentido, fez-se referência expressa à subcláusula 20.1 do Red Book, 

concluindo-se pela significativa rigidez do procedimento de claim à disposição do 

construtor, sendo-lhe conferido o prazo preclusivo de vinte e oito dias a contar da ciência do 

evento – ou da data em que devesse ter tomado ciência -, como condição precedente para o 

processamento da reclamação. 

Como consequência da não observância do mencionado prazo preclusivo, ter-se-á a 

perda do direito de apresentação do pedido de prorrogação de prazo ou pleito por pagamento 

adicional. 
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Afirmou-se, ainda, que as reivindicações a serem apresentadas pelo contratado 

poderiam ter como objetivo a prorrogação do prazo de conclusão da obra, ou o recebimento 

de pagamento adicional. 

Dessa forma, a concessão de prorrogação de prazo pelo engenheiro não acarreta, 

necessariamente, pagamento adicional pelo dono da obra, devendo este ser avaliado pelo 

gestor do projeto, juntamente com eventual concessão de lucros cessantes e demais custos 

suportados pelo empreiteiro, não previstos contratualmente. 

Tendo sido, portanto, esboçadas as regras procedimentais a serem observadas pelo 

construtor, concluiu-se estarem presentes o que se denomina, sob a common law, de 

condições precedentes, vindo o empreiteiro a perder o direito à prorrogação de prazo ou ao 

pagamento adicional que julga devido, caso deixe escoar o prazo previsto contratualmente. 

Entretanto, aludida condição precedente, consubstanciada nas já mencionadas 

timebars presentes no Red Book, muito embora se afigure como aspecto central a fomentar 

a solução de demandas de forma mais célere e racional, parece não encontrar guarida sob o 

sistema jurídico nacional, podendo ser considerada nula, por impedir às partes o acesso a 

decisão que extravase o contrato, seja por meio de juiz estatal ou de procedimento arbitral. 

Ao final, faz-se sugestão no sentido de ser viável, por meio das condições 

particulares, a manutenção da previsão constante à subcláusula 20.1 quanto ao prazo de 

vinte e oito dias, visando fomentar uma adequada administração contratual diante de 

possíveis pleitos. Ocorre que tal previsão, caso mantida, deverá ser acompanhada da 

eliminação da preclusão do direito à prorrogação de prazo ou pagamento adicional em 

decorrência do não atendimento da condição precedente pelo empreiteiro. 

8.4.3 Suspensão dos trabalhos e resolução do contrato 
 

Na sequência, mais especificamente no item 6.3, foram abordadas as hipóteses de 

suspensão dos trabalhos e resolução do contrato. 

Quanto à possibilidade de suspensão dos trabalhos pelo dono da obra, consta essa na 

subcláusula 8.8, de acordo com a qual poderá o engenheiro, a qualquer momento, instruir o 

empreiteiro para que suspenda parte ou a totalidade dos trabalhos. 
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Já a suspensão dos trabalhos pelo contratado encontra-se prevista na subcláusula 

16.1, sendo suas hipóteses sensivelmente mais restritas quando comparadas ao amplo direito 

de suspensão pelo contratante. 

Terá o empreiteiro o direito de suspender, ou mesmo de reduzir o ritmo dos trabalhos, 

diante da não emissão dos certificados de pagamento intermédio pelo gestor do projeto; da 

ausência de apresentação de prova pelo dono da obra de ter assegurado financiamento para 

o adimplemento do contrato; da falta de pagamento pelo dono da obra da parcela de 

adiantamento após a emissão da carta de adjudicação, dos montantes certificados nos 

certificados de pagamento intermédio, assim como do montante certificado no certificado 

para pagamento final. 

Passando à resolução do contrato, esta poderá se dar por iniciativa do contratante 

conforme subcláusula 15.2, em que consta rol das hipóteses permissivas, devendo a extinção 

do contrato ser precedida do envio de notificação ao empreiteiro, observada a antecedência 

mínima de quatorze dias. 

Digna de nota foi a possibilidade conferida pelo Red Book de resolução imotivada 

do contrato pelo dono da obra, podendo fazê-lo a qualquer tempo e segundo sua 

conveniência e critério.  

A resolução imotivada acarretará, entretanto, óbice imposto pelo contrato ao 

contratante, de concluir ele próprio a obra ou fazê-lo por meio da contratação de outro 

empreiteiro. 

Trata-se de disposição controversa, não somente em ambiente de civil law, mas da 

mesma forma quando analisada a possibilidade de termination for convenience em decisões 

proferidas por tribunais norte-americanos. 

Situações como essas deverão ser analisadas com cautela, com especial atenção à 

observância da boa-fé pelo contratante, com vistas a evitar a resolução imotivada caso se 

vislumbre o propósito de obtenção pelo dono da obra de nova contratação a preço menor. 

 Quanto à resolução do contrato pelo empreiteiro poderá essa se dar na hipótese de 

suspensão dos trabalhos a pedido do dono da obra, quando esta ultrapassar oitenta e quatro 

dias, afetar a totalidade da obra e não tiver sido o empreiteiro autorizado a prosseguir os 
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trabalhos, após ter notificado o gestor do projeto para tanto. Constam, ainda, na subcláusula 

16.2, as demais hipóteses que viabilizam a resolução do contrato pelo contratado. 

 Expostos os aspectos fáticos da resolução do contrato e suspensão dos trabalhos no 

Red Book, buscou-se compatibilizá-los com as disposições do Código Civil. 

A iniciar pela resolução imotivada do contrato pelo contratante, referiu-se ao artigo 

623 do Código Civil, tendo sido estabelecida como premissa a lógica a inspirar o contrato 

de empreitada nesse aspecto, no sentido de vedar o enriquecimento ilícito do contratante, em 

detrimento do empreiteiro. 

 Concluiu-se que, não obstante a autonomia da vontade posta à disposição das partes 

ao firmarem um contrato CONS já se afigure suficiente a afastar a mencionada disposição 

do Código Civil, é certo também que as subcláusulas 8.9 e 15.5 determinam expressamente 

o pagamento pelo contratante ao empreiteiro de todos os custos em que tiver incorrido, 

evitando, portanto, que este venha a suportar eventual prejuízo. 

 No que se refere à resolução motivada pelo dono da obra, encontra-se prevista na 

subcláusula 15.2, caracterizando situação de extinção do contrato por falta cometida pelo 

empreiteiro. 

 Concluiu-se aqui pela possibilidade de prevalência das disposições da subcláusula 

15.2, bem como de suas consequências, mediante o afastamento de eventuais disposições do 

regime legal da empreitada, cuja aplicação venha a ser questionada. 

 Quanto à resolução do contrato pelo empreiteiro, afirmou-se não poder esta se dar de 

forma imotivada, conclusão válida tanto para o Red Book, quanto para o regime legal da 

empreitada. Tal hipótese é tratada no sistema jurídico brasileiro como inadimplemento 

contratual do contratado, devendo responder por perdas e danos caso suspensa a execução 

da empreitada sem justa causa. 

Com alicerce ainda no Código Civil, enumera este as situações que podem justificar 

a suspensão da obra pelo empreiteiro em seu artigo 625, tendo-se concluído pelas seguintes 

condicionantes que viabilizam o afastamento da culpa do contratado diante da resolução do 

contrato por este: (i) dificuldades imprevisíveis de execução que tornem a construção 

excessivamente onerosa; e (ii) recusa do dono da obra em reajustar o preço do contrato. 
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A tratar da possibilidade de suspensão dos trabalhos pelo empreiteiro, por culpa do 

contratante ou em face de eventos de força maior, constante no inciso I, do artigo 625, do 

Código Civil, não se vislumbra conflito com o Red Book, sendo digno de nota apenas que a 

culpa do dono da obra mencionada no Código Civil – artigo 625, I –, encontra-se detalhada 

no rol da subcláusula 16.2. 

Portanto, o afastamento da culpa do empreiteiro diante da resolução do contrato 

deverá ser aferido pela leitura e interpretação da subcláusula 16.2, aplicando-se raciocínio 

semelhante à segunda hipótese constante ainda no inciso I, quanto à possibilidade de 

suspensão dos trabalhos em face de eventos de força maior. 

Isso se dá, uma vez que, também aqui, ao se aferir à possibilidade e efeitos da 

resolução do contrato pelo empreiteiro, deve-se buscar resposta na cláusula 19 do Red Book. 

Já no que se refere à possibilidade de extinção motivada do contrato pelo empreiteiro, 

objeto do inciso II, do artigo 625, do Código Civil, essa remete à aplicação da teoria da 

resolução por onerosidade excessiva ao Red Book. 

Finalmente, foi abordada a possibilidade, conferida pelo artigo 625, III, do Código 

Civil ao empreiteiro, de extinguir motivadamente o contrato, quando as modificações 

exigidas pelo dono da obra, por seu vulto e natureza, forem desproporcionais ao projeto 

aprovado, ainda que o dono se disponha a arcar com o acréscimo de preço. 

A disposição acima deve ser lida em conjunto com a cláusula 13 do Red Book, uma 

vez que se vislumbra como conceito inerente ao modelo contratual a obrigatoriedade de o 

empreiteiro realizar as alterações solicitadas pelo gestor de projeto. 

Nesse ponto, há clara distinção entre o regime legal da empreitada e o Red Book, 

autorizando aquele o empreiteiro a resolver o contrato diante de modificações exigidas pelo 

contratante que, por seu vulto e natureza, forem desproporcionais ao projeto aprovado, ainda 

que o dono se disponha a arcar com o acréscimo de preço; ao passo que este obriga o 

empreiteiro a proceder à implementação das alterações solicitadas, as quais serão certamente 

pagas.   

 Com isso, conclui-se pelo necessário afastamento da disposição supletiva do artigo 

625, III, do Código Civil, prevalecendo, portanto, a obrigatoriedade do empreiteiro de 
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realizar as modificações solicitadas pelo dono da obra, fazendo jus, por certo, à prorrogação 

de prazo para conclusão e ao pagamento adicional correspondente. 

8.4.4 Direito de retenção 
 

 Abordou-se, ainda, o direito de retenção, novamente mediante a comparação entre 

as disposições do modelo contratual e aquelas do Código Civil. 

 Quanto ao tema, o Red Book não prevê a hipótese de retenção da obra pelo construtor. 

Mas, por outro lado, autoriza ao dono da obra, não somente a possibilidade de reter 

os bens e os materiais do empreiteiro, mas mesmo de aliená-los para ressarcir-se de eventuais 

valores de que seja credor na data da resolução motivada do contrato. 

Não se está, portanto, a tratar propriamente de um direito de retenção como garantia, 

mas sim da expressa autorização por contrato para utilização dos bens e materiais do 

empreiteiro pelo dono da obra ou por eventual construtor que venha a assumir os trabalhos, 

até sua conclusão. 

Não subsiste, portanto, o caráter de garantia inerente ao direito de retenção sob a 

legislação brasileira, ao que se conclui pela efetiva possibilidade de questionamento da 

incidência dessa previsão quando submetido o Red Book à lei de regência brasileira, o que 

deverá fundamentar-se na vedação ao enriquecimento ilícito. 

Tratou-se também de previsão contratual cuja aplicação se afigura ainda mais 

complexa, consubstanciada na autorização conferida ao contratante para alienação dos bens 

do empreiteiro diante da resolução motivada do contrato, visando a quitação de eventual 

valor devido pelo contratado ao dono da obra. 

Conclui-se, diante da previsão contratual ora analisada, que, dentre as poucas 

adaptações que se mostram necessárias nas condições particulares, encontra-se aquela a 

afastar a possibilidade de alienação dos bens do empreiteiro pelo contratante, o que, em se 

dando, culminaria em verdadeira “justiça pelas próprias mãos”, vedada por certo pelo 

ordenamento jurídico brasileiro. 
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8.4.5 Conselho de Resolução de Disputas 
 

Como último ponto merecedor de estudo específico, foi objeto de análise o que se 

denomina Conselho de Resolução de Disputas no Red Book, materializado na noção de uma 

disputa ser resolvida mediante a intervenção de um expert com independência em relação às 

partes envolvidas, levando em consideração apenas os aspectos técnicos relacionados aos 

fatos ocorridos. 

Conceito esse amplamente utilizado em contratos de construção firmados na 

Inglaterra e Estados Unidos, mostra-se ainda pouco conhecido no Brasil, o que tornou ainda 

mais significativo seu estudo. 

Após apresentada sua evolução histórica, bem como as modalidades de dispute 

boards utilizados internacionalmente, afirmou-se a lógica inerente à sua adoção, de pay now 

argue later, pela qual se busca evitar a interrupção das obras ou mesmo do fluxo de caixa 

do empreendimento diante de uma disputa.  

Novamente se abordou condição precedente prevista pelo modelo contratual, 

consubstanciada na necessidade de submissão do conflito ao dispute board em momento 

pretérito ao início da arbitragem ou litígio judicial. 

Conclui-se, diante de detalhado estudo do tema, pela efetiva possibilidade de 

manutenção da aludida condição precedente, a encontrar eco nas conhecidas cláusulas 

compromissórias escalonadas já utilizadas em contratos nacionais, como a cláusula med-

arb, pela qual se obrigam as partes a submeter sua disputa à mediação em momento pretérito 

à instauração do procedimento arbitral. 

Entretanto, restou ainda a discussão acerca da natureza da decisão a ser emitida pelo 

dispute adjudication board previsto pelo Red Book, por ser inerente aos comitês de 

adjudicação o caráter vinculante de suas decisões. Isso por constar em sua subcláusula 20.4, 

que a decisão emitida será considerada vinculante e deverá ser de imediato cumprida pelas 

partes, salvo e até que seja revista por acordo ou por decisão do tribunal arbitral. 

Utilizou-se, na análise do tema, o Construction Act do Reino Unido, para fins de 

afirmar ser a lógica ínsita à subcláusula 20.4, similar àquela constante no instituto da 
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adjudicação legal inglesa, ou seja, viabilizar o cumprimento de uma decisão proferida pelo 

adjudicador sem a necessidade de reabertura imediata do caso. 

Tais características da decisão objetivam sua execução imediata, caso descumprida 

por uma das partes, sem que seja necessária a reabertura do caso decidido, o que certamente 

se dará em momento posterior tão somente, quando do julgamento do mérito por tribunal 

arbitral ou estatal. 

Dessa forma, no âmbito do Red Book, diante de decisão emitida pelo dispute board, 

quando seguida de notificação de desacordo, esta não terá o poder de afastar o caráter 

vinculante da decisão. 

Portanto, ainda que não seja final a decisão, poderá ser objeto de execução específica 

pela parte prejudicada mediante pedido ao tribunal arbitral competente ou mesmo ao juízo 

estatal. 

 Essa conclusão se afirma factível quando submetida a subcláusula 20.4 ao sistema 

legal brasileiro, sob o qual, em atenção à boa-fé objetiva, assim como à natureza de título 

executivo extrajudicial do contrato, mostra-se plenamente possível a execução de decisão 

não final, mas vinculante, proferida pelo Conselho de Resolução de Conflitos. 

 Em continuação, foram estudadas em conjunto as disposições contidas na parte final 

da subcláusula 20.4, com a da subcláusula 20.7, esta última a regular as hipóteses de 

incumprimento de decisão emitida pelo dispute board, mas que não tenham sido objeto de 

uma notificação de desacordo. 

 Quanto à parte final da subcláusula 20.4, encontra-se ali outra hipótese contratual de 

preclusão do direito das partes, nesse caso de submeterem sua disputa à arbitragem, no caso 

de escoamento do prazo de vinte e oito dias, contados da recepção da decisão do comitê de 

adjudicação, sem a apresentação de uma notificação de desacordo. 

 Já a subcláusula 20.7 regula o incumprimento de decisão emitida pelo CRC, de 

caráter vinculante e final, em decorrência de terem as partes deixado de apresentar a 

notificação de desacordo, ou o terem feito após ter expirado o prazo de vinte e oito dias da 

subcláusula 20.4. 
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 Analisadas as hipóteses acima sob o sistema legal brasileiro, conclui-se que, na 

mesma linha de raciocínio do quanto discutido no desenvolvimento da presente tese acerca 

do conceito de timebar dos modelos contratuais anglo-saxões, é extremamente duvidosa a 

possibilidade de impedir o acesso ao Judiciário, ou a tribunal arbitral, em atenção ao artigo 

5º, XXXV, da Constituição Federal.  

 Dessa forma, não obstante a possibilidade de viabilizar-se o cumprimento das 

mencionadas timebars quando submetido o contrato à lei inglesa, a título de exemplo, não 

se pôde concluir o mesmo uma vez submetido o contrato ao sistema legal brasileiro.  

Tal fato faz revestir-se de extremo significado a previsão de disposições contratuais 

específicas a fomentar o cumprimento das decisões emitidas pelo comitê de adjudicação, 

mediante a aplicação de penalidades contratuais cabíveis. 

8.5. Conclusões da segunda parte 
 

 Na segunda parte desta tese foram expostas as características do modelo contratual 

FIDIC New Red Book, com menção específica às suas cláusulas, tendo sido estabelecida 

premissa quanto à sua natureza de contrato de construção na modalidade design-bid-build, 

sujeito ao regime legal da empreitada quando submetido ao sistema legal brasileiro. 

Definida a premissa acima, procedeu-se à minuciosa análise dos principais aspectos 

que se julgou necessitarem de adaptação ou mesmo afastamento diante de disposições 

imperativas da legislação nacional, utilizando-se, para tanto, do regime legal da empreitada 

positivado no Código Civil, bem como de trechos da Constituição Federal, mais 

especificamente aqueles a obstar a vedação de acesso ao Judiciário ou procedimento arbitral. 

Isso posto, conclui-se pela efetiva possibilidade de utilização do contrato de 

construção FIDIC New Red Book para obras a serem realizadas em território nacional, ao 

que deverá, para tanto, ser objeto das adequações mencionadas no desenvolvimento desta 

tese e reiteradas nestas conclusões.  
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