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IBDiC APRESENTA

1º BOLETIM TERIMESTRAL

MENSAGEM DO

PRESIDENTE
O Instituto Brasileiro de Direito da Construção – IBDiC foi fundado em novembro de 2011,
por louvável iniciativa do Dr. Fernando Marcondes, com o objetivo de contribuir para a
normatização e o aprimoramento das práticas adotadas no setor de construção.
Integrado por um grupo expressivo de proﬁssionais ligados às áreas de Direito e de Engenharia, o instituto vem pavimentando um sólido caminho direcionado à consecução desse objetivo, mediante promoção de congressos, realização de cursos, participação em discussões de
normas técnicas e projetos de lei, dentre outras importantes iniciativas.
Prestes a completar oito anos de existência e colher os frutos do amadurecimento adquirido
ao longo desse período, o IBDiC parte para uma nova etapa, em que pretende intensiﬁcar sua
atuação, ampliando o leque de atividades destinadas a contribuir para o aprimoramento do
setor de construção no país.
De portas abertas para o acolhimento de novos participantes, o IBDiC tenciona reunir a
iniciativa privada e o poder público em um fórum permanente de debates, onde o compartilhamento de informações e ideias faça despertar um interesse cada vez maior pela complexidade dos temas relacionados ao Direito da Construção, alçando-o ao mesmo patamar de
outras tantas disciplinas jurídicas de grande relevância.
É com imensa satisfação, assim, que o IBDiC inaugura seu Boletim Informativo, a ser publicado em formato digital, trazendo notícias sobre as atividades do instituto e de outras
entidades de interesse do setor da construção, eventos realizados e a realizar, informações
sobre legislação e lançamentos de livros. O Boletim também será enriquecido por artigos
de autoria de proﬁssionais dos setores público e privado, contando com seções permanentes de ética e compliance.
Este Boletim inaugural apresenta um breve panorama das atividades mais relevantes realizadas no ano de 2018 e no primeiro semestre de 2019. A partir do segundo Boletim, a
divulgação do informativo se dará no início de cada trimestre do ano.

BOA LEITURA!
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IBDiC

EVENTOS
REALIZADOS
O ano de 2018 contou com a realização de vários
eventos ligados à área de Direito da Construção,
alguns dos quais promovidos ou apoiados
pelo IBDiC.
Neste Boletim Informativo inaugural, serão
destacados alguns dos principais
eventos realizados.

IBDiC
CAFÉS
DA MANHÃ

27/02/2018
Contratos Administrativos na visão dos Órgãos
de Controle. Quais os principais métodos e
técnicas empregados pelos órgãos de controle
em ﬁscalizações de obras públicas?
Exposição de Nayron Russo - Aroreira
Salles Advogados.

24/05/2018
O IRDR e seus reﬂexos sobre
questões imobiliárias.
Exposição de Thiago Biazotti e Bruna Tourinho Navarro Advogados

05/07/2018
Administração Contratual em projetos de infraestrutura: Inﬂuência em processos alternativos
de solução de disputas.
Exposição de Roberto Ricardino.

18/10/2018
A análise do caminho crítico da obra.
Exposição de Marcos Ganut - Alvarez & Marsal.
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27/11/2018
Temas Tributários Atuais em Projetos
de Infraestrutura e Construção.
Exposição de Luis Cláudio Yukio Vatari - Toledo,
Marchetti, Vatari, Medina Advogados.

24/01/2019
A arbitragem em contratos
de construção de obras públicas.
Exposição de Bruno Megna – Procurador
do Estado de São Paulo.

20/03/2019
A evolução das modalidades contratuais em
grandes projetos de infraestrutura: onde o civil
law e common law se encontram.
Exposição de Júlio Cesar Bueno – Pinheiro Neto
Advogados.

24/04/2019
Nova LINDB:
O que os gestores precisam saber?
Exposição de Floriano de Azevedo Marques Neto
– Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques
Advogados.

31/05/2019
Seguros nos Contratos de Construção e de
Financiamento para Construção
Exposição de Fabio Alem e Felipe Bastos –
Veirano Advogados
05

Nos dias 3 e 4 de setembro de 2018 foi realizado, na cidade

VI
CONGRESSO

de S. Paulo, o VI Congresso Internacional do IBDiC, co-organizado pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de
Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC), contando com 34
palestrantes convidados, brasileiros e estrangeiros, e a participação de mais de 150 pessoas, dentre proﬁssionais das
áreas do Direito e da Engenharia.

INTERNACIONAL

Como apresentações enriquecidas pelo debate de questões
polêmicas, ilustradas por experiências do Brasil e do exterior,

DO IBDiC

o evento teve em sua programação diferentes abordagens
sobre os seguintes temas: Dispute Boards, Contratos FIDIC,
Contratos de Aliança e Atrasos em Contratos de Construção,
Pleitos de Extensão de Prazo e Cláusulas Penais.

DISPUTE BOARDS
Os Dispute Boards ocuparam papel de destaque no Congresso, tendo sido enfatizados os desaﬁos enfrentados pelas
empresas no Brasil para aceitação do instituto, dada a experiência ainda restrita, a legislação incipiente e a doutrina nacional ainda em desenvolvimento.
Discorreu-se sobre o surgimento e a evolução dos Dispute
Boards no Brasil, traçando-se o percurso de evolução do
instituto, inclusive com aplicação em algumas contratações
públicas.
No âmbito do Poder Judiciário, mereceram destaque:
(i) os Enunciados sobre o tema, aprovados em 2016 pelo CJF
(Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça
Federal), e que reconhecem os Dispute Boards como
métodos de solução consensual de conﬂito, cujas decisões
vinculam as partes até que o Poder Judiciário ou o juízo
arbitral emitam nova decisão ou as conﬁrmem, em caso de
inconformismo;
(ii) o Acórdão da 10ª Câmara do Tribunal de Justiçado Estado
de São Paulo, proferido no agravo de instrumento nº
2096127-39.2018.8.26.0000, que manteve decisão emitida
pelo Comitê de Resolução de Disputas que acompanha o
contrato, reconhecendo, por tanto, a validade dessa decisão.
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No âmbito do Poder Legislativo, os expositores destacaram:

MODELOS FDIC DE CONTRATAÇÃO

(i) a promulgação da Lei nº 16.873 de 22/02/2018, do

Diversas exposições trataram dos modelos de contra-

Município de São Paulo, que reconhece e regulame-

tação

ta a instalação de Comitês de Prevenção e Solução

Ingenieurs-Conseil) – Red Book, Yellow Book e Silver

de Disputas em contratos administrativos continua-

Book – que trazem variações de acordo com o escopo e

dos celebrados pela Prefeitura de São Paulo;

a alocação de riscos de cada empreendimento, desta-

da

FIDIC

(Fédération

Internacional

Des

(ii) a inserção do mecanismo de Dispute Board no pro-

cando, inclusive, as mudanças empreendidas na última

jeto da nova Lei de Licitações (PL 6.814/2017),

revisão efetuada pela entidade, que trouxe novos para-

assim como a existência de projeto de lei do Senado

digmas e ampliou consideravelmente os modelos

Federal (PLS nº 206/2018), que regulamenta a

contratuais.

instalação de Comitês de Prevenção e Solução de
Disputas em contratos administrativos, celebrados

Todas as abordagens foram voltadas para a importân-

pela União.

cia desses modelos contratuais, embora bastante
complexos e soﬁsticados, e as vantagens de sua utiliza-

Foram ainda trazidas experiências bem-sucedidas em

ção quando adequadamente escolhidos para os tipos

projetos no Brasil e no exterior, tais como contratações

de empreendimento.

dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro
de 2016, a ampliação do Canal do Panamá, alguns

Dentre os vários aspectos positivos, foram citados:

projetos executados na Austrália e em Singapura. Em
todos os exemplos apresentados veriﬁcou-se a eﬁcácia

(i) o fato de esses modelos contratuais traduzirem o es-

dos Dispute Boards como mecanismos ágeis de resolu-

tado da arte das boas práticas, propiciando as neces-

ção de disputas, cujas decisões são proferidas são

sárias adequação e eﬁciência, com o balanceamento

tomadas em tempo real, sem prejuízos à continuidade

adequado de direitos, deveres e riscos entre as

dos empreendimentos.

partes contratantes;
(ii) redução de custos com negociação, gestão e solu-

Os expositores trouxeram à discussão os diversos tipos
de Comitês de Disputa a serem instituídos (DRB, DAB,
CDB-DAAB) e as habilidades requeridas para cada um

ções de situações frequentes;
(iii) diminuição de incertezas dada a familiaridade com o
conteúdo e a linguagem clara e de fácil compreensão;
(iv) segurança jurídica, dado o suporte interpretativo
fornecido por precedentes judiciais e doutrina;
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(v) facilitação de transações com bancos, ﬁnaci-

As exposições foram ainda enriquecidas com

dores e agências multilaterais de desenvolvi-

experiências de contratações sob a modalidade

mento, pelo fato de tais entidades já conhece-

Aliança no Reino Unido e no Brasil, os motivos

rem bem a alocação de riscos nesse tipo de

que ensejaram a escolha dessa modalidade e as

contratação.

vantagens daí oriundas. Dentre as razões para a
opção pela Aliança encontram-se a baixa maturi-

Foi abordada a utilização incipiente de modelos

dade do projeto, a complexidade do empreendi-

de contrato FIDIC no Brasil, geralmente restritos

mento e a escassez de tempo para deﬁnir variá-

a projetos que envolvem ﬁnanciamentos interna-

veis como escopo e prazo. Dentre as vantagens,

cionais, veriﬁcando-se ainda haver preferência

foram apontadas a transparência ditada pelo

por contratos customizados para cada projeto.

open book, a minimização de riscos por meio de

Os expositores também alertaram para as diﬁcul-

compartilhamento de resultados e não atribuição

dades de emprego dessa modelagem contratual,

de culpas, responsabilidade de todos pelo suces-

apontando a “tropicalização” dos termos contra-

so alcançado, sinergia e integração de equipes.

tuais, muitas vezes inadequada, a ausência de
familiaridade com mecanismos de administração

Mereceu destaque a apresentação sobre o modelo

contratual.

de contrato conhecido como Framework Alliance
Contract (FAC-1), desenvolvido pelo Centro de

Salientou-se ainda a mudança de paradigmas e,

Direito da Construção da King’s College London e

ﬁnalmente, foi pontuada a tendência à ampliação

publicado

do uso dos modelos FIDIC pelo ingresso de novos

Architects (ACA), do Reino Unido. Esta modelagem

players estrangeiros no mercado, tornando-se

contratual reúne os processos de uma contratação

necessária a promoção de treinamentos sobre o

estrutural, com elementos colaborativos de um

tema, maior disponibilização de doutrina e

Contrato de Aliança, e vem sendo utilizada em

jurisprudência, assim como a ampliação da parti-

diversos contratos no Reino Unido, com valores

cipação do Brasil na FIDIC.

superiores a 12 bilhões de libras.

CONTRATOS DE ALIANÇA

Contando com tradução em quatro idiomas, este

pela

Association

of

Consultant

modelo de contrato foi adaptado ao sistema
Na esteira da quebra de paradigmas nas contratações da área de engenharia no Brasil, o Congresso trouxe interessantes painéis sobre os Contratos de Aliança, nos quais o relacionamento
cooperativo entre as partes aﬁgura-se como
premissa fundamental para o sucesso do projeto.

jurídico nacional e será publicado em breve no
Brasil, pelo IBDiC, com a aprovação da King’s
College London e da ACA.

ATRASOS EM CONTRATOS
DE CONSTRUÇÃO, PLEITOS
DE EXTENSÃO DE PRAZO

Os expositores trataram das diﬁculdades para a

E CLÁUSULAS PENAIS

difusão do uso dos contratos de aliança no
Brasil, decorrentes de uma cultura ainda adversarial, pontuando o papel estratégico do dono do
projeto na criação de um ambiente cooperativo,
a importância da escolha das lideranças envolvidas e o papel dos advogados ante o risco de
desnaturação das alianças.

Dentre os mais recorrentes problemas veriﬁcados na execução de obras, os atrasos em relação
aos prazos previstos nos cronogramas contratuais e os consequentes claims de extensão de
prazo também mereceram atenção especial por
parte dos expositores.
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Foram trazidos a debate os inquietantes problemas
decorrentes da identiﬁcação de responsabilidades diante
do descumprimento do cronograma contratual, ora creditados ao dono do projeto, ora creditados ao contratado
ou ainda a motivos de força maior. Dentre as diversas
causas de atrasos nas obras, os expositores relacionaram
mudanças de projeto e de escopo, condições locais
diferentes, problemas com fornecimento de materiais e
alocação de mão de obra, falhas no planejamento, falhas
de subcontratados, condições climáticas adversas, greves
e paralisações, agitações civis
e falências.
Os efeitos dos atrasos nos projetos e as respectivas análises
prospectivas foram objeto de diversas abordagens, assim
como os métodos de elaboração de claims de extensão de
prazos e quantiﬁcação dos impactos daí decorrentes.
Foram ainda discutidas questões relativas a atrasos
simultâneos de responsabilidade de diferentes partes
(concurrent delays), tendo cada qual contribuído de
maneira independente da outra, para o atraso no cumprimento do prazo.

CLÁUSULAS PENAIS
As diﬁculdades de apuração de responsabilidades, e a
aplicação das cláusulas penais previstas nos contratos
foram também tema de valiosas considerações. Foram
discutidos os problemas decorrentes do cálculo a posteriori de danos causados, a natureza jurídica da cláusula
penal no Direito Brasileiro, bem como as limitações de
responsabilidade.
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V
CONGRESSO

O IBDiC foi um dos apoiadores do V Congresso
CAM-CCBC Pan Americano de Arbitragem,
evento realizado nos dias 22 e 23 de outubro de
2018, que colocou São Paulo no centro da Arbitragem mundial, tendo por tema “Hoje e

CAM-CCBC

Amanhã na Arbitragem”.

PAN AMERICANO
DE ARBITRAGEM

6º

O 6º Encontro Anual da AACE, realizado nos dias 6
e 7 de dezembro de 2018, no Rio de Janeiro,
também recebeu o apoio do IBDiC.

ENCONTRO
ANUAL DA AACE

Este evento, composto por 20 palestras e mesa
redonda, contou com a presença de renomados
proﬁssionais nacionais e internacionais de engenharia de custos e suas áreas correlatas, como
direito e administração.
Foram debatidas e apresentadas as principais questões relacionadas à Engenharia de Custos, melhores
práticas e suas disciplinas, com exposição de casos
vivenciados nos diversos projetos concluídos ou em
andamento, seja no Brasil ou no exterior.
Os palestrantes abordaram questões técnicas e
gerenciais relacionadas a todo o ciclo de vida dos
projetos, que incluem desde lições aprendidas em
casos concretos, análises de produtividade, análises
de cronograma, planejamento, orçamentação, gestão
de riscos e pleitos, inovação e tecnologia, até discussões macroeconômicas sobre a atual situação da
infraestrutura no Brasil, seus desaﬁos e tendências.
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Nos dias 29 e 31 de agosto de 2018, ocorreu o
Dispute Board Training Workshop, promovido pela
Dispute Resolution Board Foundation (DRBF) e
pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara
de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC) que teve
como palestrantes Fernando Marcondes (Membro
do Conselho e Ex-Presidente do IBDiC), Julio Cesar
Bueno (Membro do Conselho do IBDiC) e Victor
Madeira Filho (Vice-Presidente do IBDiC). O treinamento abordou temas relevantes sobre a utilização

DISPUTE
BOARD
TRAINING
WORKSHOP

e o funcionamento desse moderno e eﬁcaz método
de prevenção e solução de disputas, bem como sua
relevância para a indústria da construção. Durante
o Workshop também ocorreu o lançamento do
Regulamento para o Comitê de Prevenção e
Solução de Disputas do CAM-CCBC, que corresponde a um novo grande passo para a consolidação
desse mecanismo no Brasil.”

Nos dias 3 e 4 de dezembro de 2018 o IBDiC apoiou o
WORKSHOP de Formação e Treinamento de proﬁssionais interessados em atuar como membros em
DISPUTE BOARDS em contratos de infraestrutura e
construção, promovido pelo CBMA – Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem e pela CMA-IE – Câmara
de Mediação e Arbitragem do Instituto de Engenharia.
Esse WORKSHOP foi focado em proﬁssionais do
Setor de Infraestrutura e Construção, tais como

WORKSHOP
DE FORMAÇÃO E
TREINAMENTO DE
PROFISSIONAIS

Consultores, Engenheiros, Advogados, Peritos, Assistentes Técnicos e demais interessados (Especialistas
de Bancos Públicos e Privados, Agências de Financiamento, Seguradoras e Classiﬁcadoras de Risco).
No dia 5 subsequente foram realizadas duas mesas
de debates, tendo por temas “A Perspectiva das
Instituições sobre os Dispute Boards” e “Desaﬁos
para Implantação dos Dispute Boards pela Administração Pública”.
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WORKSHOP
IMPLEMENTAÇÃO
DO CONTRATO
ESTRUTURAL DE

O IBDiC e a Câmara de Comércio Brasil-Canadá
(CAM-CCBC) realizaram, no dia 2 de abril em São
Paulo, o Workshop – Implementação do Contrato
Estrutural de Aliança (FAC-1).
Ministrado pelo professor e Diretor do Centro de
Direito da Construção da King’s College London,
David Mosey, a proposta foi oferecer capacitação
sobre esse novo formato de contrato que une processos de uma contratação estrutural com elementos
colaborativos de um contrato de aliança.

ALIANÇA (FAC-1)

BRAZIL
ACCELERATED

Nos dias 14, 15 e 16 de maio, a CAM-CCBC
realizou, em São Paulo, um bem-sucedido treinamento em arbitragem internacional.

ROUTE TO
FELLOWSHIP
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IBDiC

AGENDA
Fique atento ao que vai acontecer
de interessante nos próximos meses:

IBDiC
CAFÉS DA MANHÃ
O IBDiC dará continuidade à realização

VII CONGRESSO
INTERNACIONAL
DO IBDiC

dos eventos de cafés da manhã, voltados para seus associados e respectivos

Nos dias 29 e 30 de agosto de 2019, será

convidados, com a ﬁnalidade de discutir

realizado em São Paulo o VII Congresso

questões de interesse da área de Cons-

Internacional do IBDiC.

trução e Infraestrutura.
Na esteira do sucesso dos congressos
Nesses encontros, o expositor apresen-

anteriores, o IBDiC pretende reunir

ta um tema, oportunizando profícua

especialistas em torno dos principais

troca de experiências e debates entre

cenários e tendências que envolvem o

os participantes, que podem compare-

mercado de infraestrutura no Brasil.

cer pessoalmente ao evento ou dele
participar remotamente.

A instigante abordagem de temas
atuais e polêmicos, apresentados e

Os Cafés da Manhã têm despertado

discutidos por proﬁssionais que consti-

grande interessante entre os associa-

tuem as maiores referências do setor,

dos do IBDiC, reunindo maior número

torna o Congresso um evento ímpar na

de participantes a cada evento.

área de Direito da Construção.

A respectiva programação do

A respectiva programação se encontra

trimestre será disponibilizada

disponibilizada no site do IBDiC.

no site.

CONCRETE SHOW
SOUTH AMERICA
Nos dias 14 a 16 de agosto.
É um evento forte e consolidado que há
mais de onze anos, reúne em São Paulo,
a verdadeira força da construção civil
mundial. Com o objetivo de oferecer
novas oportunidades e de fomentar a
competitividade e o desenvolvimento
do setor, o Concrete Show South America oferece ao mercado a plataforma
ideal para o lançamento de novos
produtos, aproximação entre empresas
e clientes, vendas e networking.
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IBDiC

NOTÍCIAS
- O IBDiC ﬁrmou uma excelente parceria
com a editora Almedina, para a criação
de uma “Coleção IBDiC de Direito da
Construção”.
Esta parceria vem robustecer o propósito de se instituir um fórum permanente
de debate, incitando reﬂexões por meio
do estímulo à produção de obras relacionadas ao Direito da Construção.
- O IBDiC passou a integrar a Câmara da
Indústria da Construção da FIEMG Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais, onde será representado
por seu Diretor Regional, Pedro Ribeiro
de Oliveira.

LEGISLAÇÃO

No dia 5 de dezembro de 2018, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou o substitutivo do projeto de lei que pretende alterar a atual

EM DESTAQUE

Lei de Licitações - o projeto da "nova Lei de Licitações" (P L nº 1.292/1995).
Em 25 de junho de 2019, o Plenário da Câmara dos
Deputados aprovou o texto base do Projeto de Lei
1292/1995.
Dentre as novidades propostas, destaca-se a
previsão de um capítulo especíﬁco para os meios
alternativos de solução de controvérsias, no qual
foi expressamente incluída a possibilidade de a
administração pública se valer de "comitê de resolução de disputas", também conhecidos como
"dispute boards". Esta previsão legal representa
um grande avanço, na medida em que grande parte
das instituições integrantes da Administração
Pública, inclusive os órgãos de controle, ainda
estão pouco familiarizados com tal mecanismo.
Em 26 de abril de 2018 foi publicada a lei federal nº
13.655, de 25 de abril de 2018, que promoveu
mudanças na Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de
setembro de 1942), mediante inclusão dos artigos
20 a 30. Essas novas disposições inseridas têm por
objetivo criar um ambiente de maior segurança
jurídica e eﬁciência na atividade administrativa.
No dia 11 de junho de 2019 o governo federal
publicou o Decreto Nº 9.830, de 10 de junho de
2019, que regulamenta os artigos 20 a 30 da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro
(LINDB), introduzidos pela Lei 13.655/18.
Essas disposições normativas têm papel da máxima
relevância no âmbito dos contratos administrativos relacionados à área de Direito da Construção.
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riência prática no peculiar ambiente da Construção, além de renomados autores estrangeiros com
experiências variadas no setor.

LANÇAMENTOS

MANUAL DE DESIGN DE SISTEMAS
DEDISPUTAS - CRIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS

E

PROCESSOS

EFICAZES

PARA TRATAR CONFLITOS
Diego Faleck
O autor aborda, neste trabalho, a criação de mecanismos de sistemas de disputas em situações especíﬁcas, partindo de experiências próprias, como no
caso das Câmaras de Indenização dos acidentes
aéreos envolvendo as empresas TAM e Air France,
e, mais recentemente, no programa de indenizaO IBDiC destaca alguns lançamentos recentes com

ções relativas ao desastre ambiental de Mariana. E

temas de interesse da área de Direito da Construção:

mostra que o conceito de desenho de sistemas de
disputas pode, igualmente, ser utilizado em

MEMÓRIAS DO DESENVOLVIMENTO

contextos institucionais e organizacionais para a

DA ARBITRAGEM NO BRASIL

criação de mecanismos de solução de conﬂitos.

Organizador: Joaquim de Paiva Muniz |

PERÍCIAS EM ARBITRAGENS

Flávia Bittar Neves | Francisco Maia Neto
Ricardo Ranzolin

Coordenadores: Francisco Maia Neto
Flávio Fernando de Figueiredo

A obra coletiva em questão, organizada por
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Editado pelo Instituto de Engenharia, sob a coordenação de Tito Livio Ferreira Gomide.
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O DIREITO
DA CONSTRUÇÃO
EM DEBATE

A ENGENHARIA COM
A PALAVRA
A IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE FORENSE
DE CRONOGRAMAS
No Direito da Construção, esse palpitante ambiente onde a Engenharia da administração contratual
das obras abraça o Direito das cláusulas e da busca
pela imputação de responsabilidades por atrasos,
uma das peças mais importantes é sem sombra de
dúvidas o cronograma. Entretanto, ainda que sua
relevância seja enaltecida nos compêndios de boas
técnicas de gestão, o que se vê na prática é um tratamento amadorístico, não raro insuﬁciente para que
as partes contratantes consigam sustentar seus
argumentos relativos a atrasos.
Em boa parte das controvérsias em contratos de
construção o assunto atraso é trazido à baila e na
esteira dele vêm as quantiﬁcações de permanência
adicional, improdutividade, ociosidade, impacto de
trabalhos em períodos do ano de condições adversas, entre outros fatores.
Foi nesse contexto que surgir em auxílio a engenheiros e advogados a técnica conhecida genericamente como análise forense de cronogramas, que
tem por objetivo identiﬁcar, por meio da análise dos
cronogramas da obra, quando se manifestaram os
eventos que ensejaram atrasos de atividades, se
eles ocorreram de forma isolada ou concomitante,
quem deu causa a cada um deles e, por ﬁm, se os
atrasos das atividades se traduziram em extensão
do prazo de conclusão da obra, ou seja, se o cronograma foi dilatado.
É de se notar que o plural na expressão em itálico
acima se deve ao fato de que a análise forense de
cronogramas se baseia na comparação entre a
situação inicial da obra (previsto) e a situação efetivamente ocorrida (realizado), ou seja, são requeridos pelo menos dois cronogramas para que o cotejamento ocorra. Não basta uma aﬁrmação de atraso
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solta numa carta ou no diário da obra. É preciso que o efeito do alegado atraso esteja
contextualizado no cronograma.
O ideal é que a obra tenha atualização periódica do cronograma, de modo que as partes
conheçam e interpretem durante o decurso da obra, os desvios de prazo que vão ocorrendo
à medida que os serviços são executados. Essa prática da atualização obrigatória do cronograma é cobrada com aﬁnco em contratos de construção em alguns países, mas lamentavelmente sua adoção no Brasil é píﬁa. A bem da verdade, alguns contratos até estabelecem a
submissão de versões do cronograma revisado (geralmente a cada mês), porém rotineiramente ninguém o faz — nem o construtor, porque muitas vezes revela claramente atrasos
seus, nem o dono da obra, porque não tem quem analise ou por pura desídia. O fato é que se
perde com isso uma ferramenta de enorme valor: um cronograma atualizado contemporaneamente à obra.
Nas arbitragens e perícias de construção que envolvem atrasos, o que vez por outra se nota
é a comparação pura e simples do cronograma da proposta (normalmente feito em planilha
e com meia dúzia de serviços) com o cronograma as built (normalmente feito com outra
estrutura de tópicos, em software de planejamento ou até mesmo em planilha). Ao se fazer
essa comparação de versões tão distantes entre si, o analista perde o histórico dos atrasos
intermediários, despreza a "granularidade" que a análise de atrasos demanda e leva a
conclusões precipitadas na hora se imputar a quem toca o ônus do atraso da obra.
A AACE, prestigiosa associação internacional de engenharia de custos, tem uma
Recommended Practice chamada Análise Investigativa de Cronograma (29R-03), dedicada
ao estudo e investigação de eventos usando o método do caminho crítico (CPM) ou outros
métodos reconhecidos de cálculo de cronograma. Reconhece-se que tais análises podem
potencialmente ser utilizadas num processo judicial. É o estudo de como os acontecimentos
reais interagiram no contexto de um modelo complexo, com a ﬁnalidade de compreender a
importância de um desvio especíﬁco ou uma série de desvios de um modelo de linha de base
e seu papel em determinar a sequência de atividades dentro da rede complexa.
Como pano de fundo das metodologias dessa Recommended Practice está a análise do
caminho crítico, que é o conjunto de atividades encadeadas que deﬁne a duração da obra.
Uma vez impactada uma atividade crítica, essa cadeia de atividades "se movimenta" no
cronograma, empurrando o término da obra. Se, contudo, o atraso se der numa atividade
fora do caminho crítico, ele pode não se comunicar ao prazo total, caracterizando que nem
todo atraso individual de atividade tem o condão de estender o prazo da obra. Essa análise,
frisemos, só tem validade se o cronograma tiver sido construído com rigor técnico, se contiver um grau de detalhe compatível com a obra e, não menos importante, se for um instrumento bilateral, conhecido de ambas as partes e objeto de apreciação periodicamente.
EM SUA OBRA É ASSIM?
Aldo Dórea Mattos, Engenheiro Civil e Advogado (UFBA), mestre em Geofísica (UFBA), Diretor para
a América Latina da Association For The Advancement Of Cost Engineering - AACE, Titulado como
Member (MRICS) pela Royal Institution Of Chartered Surveyors (RICS).
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ÉTICA E COMPLIANCE
O COMPLIANCE COMO FERRAMENTA PARA NEGÓCIOS
Desde a publicação da Lei n° 12.846/2013, também conhecida como a “Lei Anticorrupção” ou
“Lei da Empresa Limpa”, o tema “Compliance” tornou-se pauta obrigatória no universo corporativo. Se, por um lado, é fundamental uma mudança de cultura nas empresas e na forma de
condução dos seus negócios, por outro, é preciso evitar a prática de excessos e interpretações equivocadas que possam produzir efeito contrário àquele pretendido pelo mencionado
dispositivo legal, afastando os empresários e criando resistências a diversas iniciativas que,
como veremos adiante, podem se tornar um importante aliado na deﬁnição de estratégias e
no desenvolvimento de projetos.
Mas aﬁnal o que é Compliance? Ao se deparar com o assunto pela primeira vez, é natural que
muitos façam uma imediata associação à corrupção e a toda a sorte de malfeitos que temos
presenciado diariamente nos noticiários. Ocorre que o Compliance é, na verdade, algo muito
mais amplo: trata-se da busca pela adequação e cumprimento das normas, do agir com
respeito às leis e aos princípios e valores nelas inspirados e, sobretudo, do compromisso
permanente com a transparência, ética e integridade. Embora essa breve explicação reﬂita
um comportamento naturalmente esperado de qualquer cidadão de bem ou empresa séria, é
preciso reconhecer que desvios de conduta envolvendo agentes públicos e privados têm
contribuído para a propagação de uma cultura onde a impunidade e o constante desrespeito
da leis e instituições parecem ser a regra e não a exceção.
Com a vigência da Lei n° 12.846 a partir de janeiro de 2014, a sociedade recebeu uma importante mensagem: atitudes e comportamentos tidos como reprováveis, mas simplesmente
ignorados por estarem enraizados no nosso cotidiano, não seriam mais tolerados, sendo
necessária uma mudança de cultura, qual seja, a cultura da conformidade. Desde então,
empresários e suas organizações tem debatido maneiras de aﬁrmar o seu compromisso com
o Compliance e a vontade de não apenas parecerem corretos, mas efetivamente serem considerados como tal.

E há razão para que esse debate se faça necessário. A previsão legal da desconsideração da
personalidade jurídica quando esta for utilizada para encobrir ou facilitar a prática de atos
lesivos à Administração Pública, estendendo aos sócios e administradores os mesmos efeitos
aplicáveis à pessoa jurídica (ex.: perdimento de bens, direitos e valores obtidos por meio da
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infração cometida e a proibição de receber incentivos, subsídios e empréstimos de órgãos ou
entidades públicas), reforça a importância do tema e a necessidade de uma vigilância e cuidados permanentes para evitar a contaminação de todo um grupo empresarial.
Se o risco da desconsideração da personalidade jurídica não é por si só suﬁciente para a
adoção de uma atitude cautelosa, a imposição prevista em lei da responsabilidade solidária
entre sociedades controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas no que se refere ao
pagamento de multas e reparação integral do dano causado é argumento deﬁnitivo para que
o processo de escolha de parceiros de negócios seja conduzido com especial atenção. Some-se a esses riscos, o próprio potencial de dano à imagem e reputação que pode ser irreversível.
A tarefa de tornar uma empresa íntegra e conforme aos olhos de terceiros, sobretudo contratantes e parceiros de negócios, não é simples, mas recompensadora, isso quando não fundamental para a própria sobrevivência, diante do cenário atual em que empresas desconformes
são impedidas de participar de licitações, públicas ou privadas, têm maior diﬁculdade na
obtenção de crédito junto a instituições ﬁnanceiras ou são preteridas no momento da contratação para a execução de obras e serviços.
O Compliance vem promovendo pouco a pouco uma seleção natural entre aqueles que ainda
insistem em viver à margem das leis e outros que buscaram adotar boas práticas para difusão
da cultura da conformidade em suas organizações. Nesse particular, é preciso desfazer a
visão equivocada de que o Compliance é para poucos ou aplicável somente a estruturas de
grande porte. Assim como todos são iguais perante a lei, a cultura da conformidade não
promove distinção.
Mas como fazer? Por onde começar? Existem diferentes formas de inserir o Compliance no
ambiente corporativo e não necessariamente com vultosos investimentos. A identiﬁcação
dos riscos mais relevantes da atividade, o desenvolvimento de regras e políticas que possam
mitigá-los, o treinamento do pessoal, a realização de campanhas internas para divulgação de
boas práticas, princípios e valores apoiados pela organização, a apuração rigorosa de denúncias, a diligência criteriosa de parceiros de negócios e a inserção nos contratos de cláusulas
que tratem das questões de Compliance são exemplos de boas iniciativas.
A tendência de diferentes segmentos da economia é de prestigiar aquelas organizações que
estejam mais comprometidas com o Compliance, assim como a própria formação de consórcios, joint ventures e sociedades de propósito especíﬁco está cercada de maiores cuidados e
mecanismos de proteção.
Nesse percurso pela conformidade, é recomendável buscar evidências concretas desse engajamento, seja pela implantação de um programa de integridade efetivo, com códigos de
conduta e de ética, além de políticas que tratem de questões diversas e comuns ao cotidiano
da empresa (ex.: assédio moral e sexual, relações com autoridades e comunidades locais,
precisão de registros contábeis, oferecimento e aceite de cortesias e viagens de trabalho,
entre outros) e do apoio incondicional de membros da alta administração às ações de Compliance no ambiente corporativo. É preciso considerar que não existem fórmulas prontas,
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assim como todas as medidas devem ser adequadas à realidade da empresa para que sejam
viáveis e contem com a adesão de todos os seus integrantes.
Embora para muitos o assunto ainda seja um tabu, é preciso entender que o Compliance não
se trata de um modismo e aprender a utilizá-lo como um fator diferencial e importante aliado
na conquista de novos negócios, clientes e parceiros!
Daniel Soares – advogado e membro permanente do Conselho Empresarial de Governança e
Compliance da Associação Comercial do Rio de Janeiro.

ESPAÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PROJETOS DE ENGENHARIA NA LICITAÇÃO DE OBRAS
QUAL O DETALHAMENTO EXIGIDO PELA LEI?

Um contrato de obra deve ser redigido de tal maneira que tanto advogados quanto engenheiros entendam o comando de todas as cláusulas e obrigações assumidas pelas partes. O
entrelaçamento entre as duas ciências – direito e engenharia – é tanto, que o uso de deﬁnições que deem clareza ao objeto é condição para a sua execução eﬁciente. Neste texto,
queremos abordar a questão dos conceitos de engenharia quando utilizados no direito
administrativo, em especial, o nível de detalhamento exigido na licitação.
O tipo de projeto de engenharia exigido numa dada licitação está previsto na lei, ou seja,
depende do modelo jurídico utilizado. É tema de grande importância, pois norteia a decisão
da Administração Pública em relação a vários elementos essenciais numa contratação,
como a apuração dos custos, a alocação de responsabilidades, a matriz de riscos e o desenho ﬁnanceiro do projeto, além do plano de seguros e garantias a serem exigidas. Veremos
o que diz a lei de licitações (LL), o regime diferenciado de contratações públicas (RDC), a lei
de concessões (LC), e a lei de parcerias público privadas (PPPs) e se há clareza quanto ao
detalhamento esperado.
A LL faz referência a “projeto básico” e “projeto executivo”. O projeto básico deve estar
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pronto antes da licitação e ser disponibilizado aos licitantes. É deﬁnido como o conjunto de
elementos necessários e suﬁcientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a
obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base
nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a deﬁnição dos métodos e do prazo de execução. A lei traz ainda
requisitos que devem ser atingidos, determinando que o projeto deve ser elaborado de tal
modo que dê previsibilidade em relação à sua execução, às soluções técnicas que precisem
ser dadas, e forneça os subsídios para a gestão da obra e licitações necessárias.
Já o projeto executivo é o que fundamenta a execução completa da obra, sendo que a LL faz
expressa referência à necessidade de ser estruturado de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Sua elaboração, diferentemente
do que ocorre com o projeto básico, pode ser incluída no objeto da contratação e ser desenvolvido por aquele que vencer a licitação.
Cabe destacar, ainda, que no regime da LL, o autor dos projetos básico e executivo – quando
este for objeto de contratação separada da obra – é impedido de participar da licitação.
Essa vedação, conquanto tenha por escopo evitar a participação no certame daquele que
detenha informação especíﬁca do projeto que o coloque em situação privilegiada, tanto em
relação aos demais concorrentes quanto também em relação à Administração, acaba por
trazer uma ineﬁciência em relação à alocação de riscos, na medida em que secciona o
conhecimento dos projetos, introduz interfaces de relacionamento contratual e torna mais
difícil a individualização das responsabilidades. Essa ineﬁciência, porém, é mitigada pela
autorização que a lei traz de participação do autor do projeto na condição de consultor ou
técnico, nas funções de ﬁscalização, supervisão ou gerenciamento, desde que exclusivamente a serviço da Administração.
O RDC traz praticamente as mesmas deﬁnições aos projetos de engenharia, utilizando
nomenclatura similar à da LL. O diferencial é que o RDC traz a forma da contratação integrada, que tem por objeto não apenas a execução de obras e serviços de engenharia, mas
também a elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo. A licitação, nessa
forma de contratação, deve estar instruída com um “anteprojeto de engenharia” que contemple os documentos técnicos destinados a possibilitar a caracterização da obra ou serviço.
Nesse caso, a Administração Pública estima o valor da contratação com base em valores
praticados pelo mercado ou lista de valores referenciais por ela utilizada, aferida mediante
orçamento sintético ou metodologia expedita ou paramétrica. Ou seja, a elaboração dos
projetos básico e executivo é parte do objeto contratado, de forma que a responsabilidade
pelo projeto e consequências daí decorrentes são todas alocadas ao contratado. Não é por
outra razão que o reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro do contrato somente é admitido em
decorrência de caso fortuito ou força maior, ou por alterações pedidas pela Administração.
Em se tratando de contratação na forma jurídica de concessão comum ou nas parcerias
público privadas, em que se concede a execução de obras e a prestação de serviços ao setor
privado, é intrínseco ao modelo transferir ao contratado a elaboração dos projetos de
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engenharia das obras que ele irá executar e operar. A licitação no regime de concessão
comum exige que o instrumento convocatório esteja instruído com “elementos de projeto
básico” que permitam sua plena caracterização, numa referência extremamente vaga trazida na lei. Nas parcerias público privadas, no entanto, embora quando de sua edição tenha
sido prevista a exigência tal qual na concessão comum, foi introduzida em 2012 a necessidade de que os estudos de engenharia produzidos para a licitação tenham nível de “detalhamento de anteprojeto” e devem ser elaborados de tal maneira a que “o valor dos investimentos para deﬁnição do preço de referência para a licitação será calculado com base em
valores de mercado considerando o custo global de obras semelhantes no Brasil ou no
exterior ou com base em sistemas de custos que utilizem como insumo valores de mercado
do setor especíﬁco do projeto, aferidos, em qualquer caso, mediante orçamento sintético,
elaborado por meio de metodologia expedita ou paramétrica.”

A falta de clareza quanto alcance do termo “elementos de projeto básico” e projeto com
nível de “detalhamento de anteprojeto” pode trazer diﬁculdades na preciﬁcação do objeto
a ser licitado e, consequentemente, na apuração dos investimentos que serão exigidos do
setor privado. Esses aspectos produzem reﬂexos no nível de competitividade do certame e
têm gerado questionamento dos editais e contratos pelos órgãos controladores.
Isso não passa despercebido pelo TCU, que se posiciona no sentido de que o “anteprojeto”
exigido pelo RDC, na contratação integrada, deve funcionar como “um parâmetro para o
respectivo referencial e preços e para a avaliação da vantagem e economicidade das
propostas a serem apresentadas”, contendo indicação de metodologias e tecnologias
conhecidas que deverão ser utilizadas, em termos de solução menos onerosa e que atenda
aos requisitos de serviço e uso a serem objetivamente deﬁnidos (Ac 2580/2014-Plenário).
Vale mencionar que as normas técnicas da ABNT em geral trazem quatro níveis de detalhamento de projeto: “estudo preliminar”, “anteprojeto”, “projeto básico” e “projeto executivo”,
sendo de todo recomendável a integração dos conceitos legais e técnicos, o que, percebe-se, vem sendo feito. Nesse sentido, não obstante a conceituação trazida na lei, com o
objetivo de estabelecer parâmetros técnicos mínimos para os projetos básicos nas licitações à luz da LL, o Tribunal de Contas da União adotou a orientação técnica editada pelo
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Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP, consistente na OT IBR
01/2006 (Acórdão 632/2012 – Plenário).
Em conclusão, a legislação aqui analisada utiliza os termos “elementos de projeto básico”,
“detalhamento de anteprojeto”, “projeto básico” e “projeto executivo”. A escolha por um
deles produz reﬂexos no âmbito da alocação de riscos, e, portanto, das responsabilidades
atribuídas a cada uma das partes, com consequências sentidas por toda a execução do
contrato. Trata-se, portanto, de tema ao qual deve ser dado atenção, sendo recomendável
a utilização de conceituação unívoca entre o setor público e o privado. Cabe também uma
análise crítica sobre a qualidade dos projetos de infraestrutura que a Administração Pública oferece em licitação, que pode recomendar o uso de um detalhamento maior do que
aquele estabelecido em lei, tema a ser explorado em outro momento.
Cristina M. Wagner Mastrobuono, FCIArb, LLM – University of Chicago, é Procuradora Geral Adjunta do Estado de São Paulo.
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