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MENSAGEM DO

PRESIDENTE
É com grande satisfação que o IBDiC lança seu segundo Boletim Informativo, dando sequência à ampliação de suas atividades e ao compromisso de criar um fórum permanente de debates sobre os temas relacionados ao Direito da Construção.
O principal destaque desta segunda edição é o VII Congresso Internacional de Direito da
Construção, realizado nos dias 29 e 30 de agosto, que reuniu, na cidade de São Paulo, 180
participantes e 36 palestrantes, tendo por tema central a Segurança Jurídica, da Teoria à
Prática. O Boletim traz uma sinopse dos temas discutidos, de forma a propiciar um panorama
geral dos excelentes debates realizados.
Merece destaque também o lançamento das primeiras obras com a inauguração do Selo
IBDiC de Direito da Construção, em que se discute a natureza jurídica de contratos complexos como o EPC. Outros pontos altos do evento foram a assinatura do Convênio,
com o CAM-CCBC, prevendo o lançamento da Biblioteca IBDiC de Direito da Construção,
além da honrosa homenagem concedida ao querido e respeitado conselheiro,
Jorge Pinheiro Jobim.
Algumas inovações normativas relevantes que marcaram o terceiro trimestre deste ano
merecem atenção, assim como os eventos a serem realizados no próximo trimestre.
A última sessão traz interessantes artigos sobre a atuação do IBDiC como amicus curiae no
TCU, expectativas em relação ao projeto da nova lei de licitações, os problemas das decisões
liminares nos Dispute Adjudication Boards, os desaﬁos de adaptação de programas de
compliance em subsidiárias brasileiras e a importância do diagnóstico técnico prévio para
sins de resolução de conﬂitos.

BOA LEITURA!
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EVENTOS
REALIZADOS
Nesse terceiro trimestre de 2019 foram realizados
vários eventos ligados à área de Direito da Construção, promovidos ou apoiados pelo IBDiC, merecendo
destaque o sucesso alcançado pelo VII Congresso
Internacional do IBDiC, que reuniu grandes especialistas da área e contou com 180 participantes.

IBDiC

03/07/2019

CAFÉS

How to Keep your Construction Arbitrator Happy
Exposição de Fernando Marcondes – LO Baptista
Advogados e Donny Mackinnon, Presidente
da Chartered Institute of Arbitrators da Escócia.

DA MANHÃ

19/09/2019
Instrumentos de captação de recursos com
ativos imobiliários em projetos de construção
em sítio Aeroportuário
Exposição de Pablo Meira Queiroz - Tozzini
Freire Advogados, e Cláudio Algranti -RED
Real Estate Development.

IV SEMINÁRIO
DE MEDIAÇÃO
E ARBITRAGEM

Nos dias 4 e 5 de julho, a cidade de João Pessoa, na Paraíba,
sediou o IV Seminário de Mediação e Arbitragem, que tratou
dos “Métodos Adequados de Resolução de Conﬂitos Envolvendo Direito Imobiliário, Construção Civil e Infraestrutura”.
A programação contou com a exposição de diversos
proﬁssionais de renome e grande experiência em mediação

e

arbitragem,

além

de

treinos

abertos

em

reuniões acadêmicas.
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DISPUTE BOARDS:
PERSPECTIVAS

No dia 24 de julho, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do
Sul, foi realizado o evento “Dispute Boards: Perspectivas
Teórico-práticas no Brasil”, trazendo a análise de casos práticos atuais no Brasil com o objetivo de desenvolver uma leitura crítica sobre o tema na ótica do poder público.

TEÓRICO-PRÁTICAS
NO BRASIL

DISPUTE BOARD
NA GESTÃO DOS

O evento, realizado no dia 30 de julho no Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina, contou com o apoio do IBDiC,
e teve por objetivo o debate sobre a relação dos Comitês
de Prevenção e Solução de Disputas com os contratos
que envolvem a construção civil.

CONTRATOS DE
CONSTRUÇÃO

7ª EDIÇÃO DO
CONGRESSO

No dia 18 de setembro, em São Paulo, o SindusCon-SP
realizou a 7ª Edição do Congresso Jurídico da Construção.
O evento apresentou o cenário das recentes mudanças
legislativas e interpretações administrativas e judiciais.
Os temas abordados pelos membros do Conselho Jurídico

JURÍDICO DA

e

convidados

foram:

distratos,

aspectos

tributários

na construção, acessibilidade e remuneração variável após
a reforma trabalhista.

CONSTRUÇÃO
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VII CONGRESSO INTERNACIONAL DO IBDiC

Nos dias 29 e 30 de agosto, a cidade de São Paulo sediou o VII Congresso Internacional do IBDiC,
reunindo entidades públicas e privadas, com o número recorde de 180 participantes, dentre proﬁssionais das áreas do Direito, Arquitetura, Engenharia e Administração.
O evento, que teve por tema central a “SEGURANÇA JURÍDICA”, contou com 36 participantes, entre
palestrantes e moderadores, alguns dos quais convidados estrangeiros, merecendo ainda destaque
a presença do Ministro Benjamim Zymler, do Tribunal de Contas da União.
Com uma programação enriquecida pela abordagem de questões absolutamente polêmicas no universo do Direito da Construção, ilustradas por experiências do Brasil e do exterior, os temas foram apresentados nos seguintes painéis:
- Segurança Jurídica na Contratação de Obras Públicas: Princípio, meio e ﬁm para o desenvolvimento
da infraestrutura no Brasil;
- Os ADRs como ferramenta de segurança jurídica para os projetos de construção;
- Modelos de Gestão Contratual e Alocação de Riscos: Novas Discussões;
- Perspectivas de Financiamento de Projetos, Mercado Financeiro e Mercado de Capitais;
- O Regime Jurídico de Contratos Complexos de Construção: uma questão em aberto
- “Blind Spots” do direito contratual aplicado aos Projetos de Construção;
- Regulação do mercado: desastres em projetos de construção;
- Corrupção e o Mercado de Construção;
- BIM como ferramenta de gestão de projetos e prevenção e solução de conﬂitos:
Aspectos técnicos e jurídicos.
A complexidade dos temas escolhidos e a diversidade de posicionamentos dos debatedores
conferiu ao Congresso um caráter ímpar, propiciando aos participantes uma ampla visão das controvérsias em torno da Segurança Jurídica e de sua imprescindibilidade para o desenvolvimento
da infraestrutura no país.
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CONSTRUÇÃO NO
CHILE E NO BRASIL:

O evento foi realizado no dia 25 de setembro, em São Paulo,
contando com o apoio do IBDiC, tendo como expositores
os advogados Fernando Marcondes, do Brasil, e Elina
Mereminskaya, do Chile, que apresentaram as diferenças
sensíveis entre a área de construção nos dois países.

DIFERENÇAS
SENSÍVEIS

INVESTIMENTOS
EM INFRAESTRUTURA:

No dia 25 de setembro, com o apoio do IBDiC, foi realizado,
na cidade de São Paulo, o Seminário “Investimentos em Infraestrutura: Privatizações, Concessões e PPPs no Estado
de São Paulo e na capital”. Com a participação de membros
de alta gerência, diretoria e presidência de empresas que

PRIVATIZAÇÕES,

atuam em diversos setores e têm interesse no relacionamen-

CONCESSÕES

evento foi debater o “Cenário atual e as perspectivas para

E PPPS NO ESTADO

to bilateral entre o Brasil e o Reino Unido, a proposta do
privatizações, concessões e PPPs em Instraestrutura” e “Os
desaﬁos jurídicos das licitações, concessões de serviços
públicos e PPPs”.

DE SÃO PAULO
E NA CAPITAL
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AGENDA
Fique atento ao que vai acontecer
de interessante nos próximos meses:

CAFÉS DA MANHÃ

ORÇAMENTOS DE
OBRAS PARA

O IBDiC dará continuidade à realização
dos eventos de cafés da manhã,
voltados para seus associados e respectivos convidados, com a ﬁnalidade de
discutir questões de interesse da área
de Construção e Infraestrutura. Nesses
encontros, o expositor apresenta um
tema, oportunizando profícua troca de
experiências e debates entre os participantes,

que

pessoalmente

podem
ao

comparecer

evento

ou

dele

participar remotamente.

ADVOGADOS
No dia 18 de outubro de 2018
O IBDiC está apoiando o curso
“Orçamento de Obras para Advogados”,
a ser ministrado pelo engenheiro civil
e advogado, Aldo Dórea Mattos, no
Hotel Hilton Morumbi, em São Paulo.
O treinamento tratará de temas da mais
alta relevância na análise de contratos
e elaboração de claims, tais como

Os Cafés da Manhã têm despertado
grande interessante entre os associados do IBDiC, reunindo maior número
de participantes a cada evento.

estimativa x orçamento, custo da mão
de obra, encargos sociais e impostos,
dentre outros.
Mais informações se encontram dispo-

A respectiva programação será disponibilizada no site e nas redes sociais

níveis no site e nas redes sociais
do IBDiC.

do IBDiC.

VI CONGRESSO CAMCCBC DE ARBITRAGEM

Com o apoio do IBDiC, a cidade de São
Paulo sediará a sexta edição do
CAM-CCBC

–

Centro

de Arbitragem e Mediação, com tema
“O hoje e o amanhã da arbitragem
em debate”.
O evento abordará os desaﬁos atuais
enfrentados pela arbitragem e suas
tendências, com o objetivo de fomentar
a troca de experiências entre proﬁssionais de diferentes nacionalidades.
Mais informações se encontram disponíveis no site e nas redes sociais
do IBDiC.

NAL DE GOVERNANÇA
E COMPLIANCE

Nos dias 21 e 22 de outubro

Congresso

IV SEMINÁRIO NACIO-

A GOVERNANÇA DAS CIDADES
INTELIGENTES: AGENDA POSITIVA
PARA O SÉCULO XXI
No dia 25 de outubro de 2019
Casa do Empresário
O Seminário terá como temas:
NOVAS TECNOLOGIAS E CIDADES
INTELIGENTES. Como Usar Dados para
Construir Comunidades Éticas?
INFRAESTRUTURAS E EQUALIZAÇÃO
DE OPORTUNIDADES. Como tornar as
cidades mais inclusivas e eﬁcientes?
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NOTÍCIAS

LANÇAMENTO
COLEÇÃO DIREITO

O IBDiC teve o prazer de lançar os primeiros livros
com o selo IBDiC de Direito da Construção, em
parceria com a Editora Almedina. Trata-se de três
obras de grande relevância e indiscutível contribuição para os operadores do Direito da Constru-

DA CONSTRUÇÃO
IBDiC

ção no Brasil, em que os autores abordam temas
polêmicos da área.
O lançamento da Coleção Direito da Construção –
IBDiC é mais um passo deste Instituto no propósito de criar um fórum permanente de debates,
propiciando, a todos os proﬁssionais, a oportunidade de enriquecer e ampliar seus conhecimentos
diante das complexas questões que se relacionam
ao Direito da Construção.
Os associados do IBDiC terão direito a usufruir de
um desconto de 20% na aquisição de qualquer
livro ou curso no site da Almedina.

CELEBRAÇÃO DE

No dia 29 de agosto passado, o IBDiC celebrou
Convênio com o Centro de Arbitragem e Mediação
da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-C-

CONVÊNIO COM
O CAM-CCBC

CBC), tendo por objetivos: (i) destinação de uma
seção da biblioteca do CAM-CCBC para obras
relativas a Direito da Construção e Arbitragem,
a qual será nomeada e identiﬁcada como “Biblioteca IBDiC de Direito da Construção”; realização
conjunta de cursos, seminários e debates; (iii)
produção e difusão de conteúdo para a comunidade arbitral e jurídica; e (iv) troca de conhecimento,
suporte e experiência relativa à arbitragem e ao
direito de construção.
Com esta iniciativa o IBDiC concretiza os
primeiros passos para a formação de sua biblioteca
e estreita ainda mais os laços de uma profícua parceria que vem desenvolvendo com o CAM-CCBC
no intuito de promover o Direito da Construção.
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TCU AVALIA
INVESTIMENTOS

Em sessão plenária de 25 de setembro passado,
o Tribunal de Contas da União avaliou o planejamento dos investimentos federais em infraestrutura hídrica, no âmbito de uma auditoria nos investimentos realizados no período de 2012 a 2018

FEDERAIS EM
INFRAESTRUTURA
HÍDRICA E CONSTATA

pelo então Ministério da Integração Nacional,
órgão substituído pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. O objetivo foi identiﬁcar fragilidades nas políticas relacionadas à distribuição
temporal e espacial dos recursos hídricos no território brasileiro.
A conclusão é de que os investimentos não têm

QUE NÃO HÁ
PLANEJAMENTO

planejamento sistêmico de longo prazo e a política
pública setorial é mal formulada. Além disso,
o Plano Nacional de Segurança Hídrica foi desenvolvido sem a participação efetiva do ministério
responsável e há riscos de que os resultados

DE LONGO PRAZO

futuros não apresentem melhoria no sistema.
O TCU emitiu recomendações e determinações ao
Ministério do Desenvolvimento Regional para
a melhoria dos processos (TC 030.005/2017-5)

LEGISLAÇÃO

Projeto de Lei nº 1.292/1995
Continua em trâmite a votação, na Câmara dos
Deputados, do Projeto de Lei nº 1.292/1995, que

EM DESTAQUE

modiﬁca a legislação de licitações e contratos
administrativos, instituindo um novo regime licitatório para toda as contratações da administração
pública direta, autárquica e fundacional, com
a consequente revogação das seguintes leis:
Lei nº 8.666/93 (Normas gerais de licitações
e contratações públicas); Lei nº 10.520/02 (Normas

gerais

sobre

a

modalidade

pregão);

Lei nº 12.462/11 (Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC).
Decreto nº 9.830 de 10 de junho de 2019
Regulamenta o disposto nos art. 20 ao art. 30 do
Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942,
que institui a Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro.
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Lei nº 13.874 de 20 de setembro de 2019 (Lei
da Liberdade Econômica)
Institui a Declaração de Direitos de Liberdade
Econômica; estabelece garantias de livre mercado;
altera as Leis nos 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil), 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
11.598, de 3 de dezembro de 2007, 12.682, de 9 de
julho de 2012, 6.015, de 31 de dezembro de 1973,
10.522, de 19 de julho de 2002, 8.934, de 18 de
novembro

1994,

o

Decreto-Lei

nº

9.760,

de 5 de setembro de 1946 e a Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943; revoga a Lei Delegada nº 4, de 26 de setembro de 1962, a Lei nº 11.887,
de 24 de dezembro de 2008, e dispositivos do
Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966;
e dá outras providências.
- Decreto nº 10.025 de 20 de setembro de 2019
Dispõe sobre a arbitragem para dirimir litígios que
envolvam a administração pública federal nos
setores portuário e de transporte rodoviário,
ferroviário, aquaviário e aeroportuário, e regulamenta o inciso XVI do caput do art. 35 da Lei nº
10.233, de 5 de junho de 2001, o § 1º do art. 62 da
Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013, e o § 5º do art.
31 da Lei nº 13.448, de 5 de junho de 2017.

LANÇAMENTOS

MEDIAÇÃO EMPRESARIAL:
EXPERIÊNCIAS BRASILEIRAS
Organizado por Adolfo Braga Neto
A obra, constituída de 20 artigos, congrega
opiniões, análises e relatos, efetuados por proﬁssionais que atuam em diversas áreas, sobre
a utilização da mediação empresarial como meio
de resolução de conﬂitos no âmbito empresarial.
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LANÇAMENTOS COLEÇÃO DIREITO
DA CONSTRUÇÃO IBDiC
CONTRATOS CHAVE NA MÃO (TURNKEY)
E EPC (ENGENEERING, PROCUREMENT
AND CONSTRUCTION)
Marcelo Alencar Botelho de Mesquita
O autor aborda, em profundidade, as dúvidas
e polêmicas que permeiam o contrato EPC no
âmbito do Direito brasileiro, discorrendo sobre
o cipoal de conceitos juridicamente indeterminados, as inﬂuências estrangeiras explícitas e pouca
direção legislativa e jurisprudencial sobre o tema.
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LANÇAMENTOS COLEÇÃO DIREITO
DA CONSTRUÇÃO IBDiC
CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO
DE GRANDES OBRAS
Lie Uema do Carmo
Em valiosa contribuição para os operadores do
Direito da Construção, a autora discorre sobre os
contratos de construção de grandes obras, examinando, com elevado rigor cientíﬁco, a anatomia
jurídica e econômico-ﬁnanceira das diversas
modalidades contratuais praticadas, dentre as
quais os contratos de administração e gerenciamento de projetos, administração at risk, EPC,
EPCM, empreitada, parceria e aliança.
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LANÇAMENTOS COLEÇÃO DIREITO
DA CONSTRUÇÃO IBDiC
CONTRATO DE EPC
Engeneering, procurement and construction
Adriana Sarra de Deus
A autora examina, em profundidade, os contratos
da

modalidade

EPC,

buscando

responder

a instigantes questões que permeiam o dia a dia
dos proﬁssionais que lidam com as contratações
dessa natureza, dentre as quais, a controvérsia
sobre a correspondência entre o contrato EPC
e o contrato de empreitada.
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NORMA DE DESEMPENHO
Um Marco Regulatório no Brasil
Manual de Orientação
Celso de Sampaio Amaral Neto / Francisco Maia
Neto /João Freire d’Avila Neto / Oliver Vitale
Trata-se de um valioso Manual de Orientação
sobre a NBR 15.575, de 19/02/2103, conhecida
como “Norma de Desempenho”, que trata do
desempenho nas ediﬁcações brasileiras, estabelecendo novos padrões de eﬁciência para o comportamento, em uso da ediﬁcação e seus sistemas.
O BRASIL DE VOLTA AOS TRILHOS
Marcos Vidigal Xavier da Silveira
O livro traz um relato detalhado sobre a trajetória
brasileira no desenvolvimento dos programas de
conteúdo local, ou nacionalização de equipamentos, tema presente em vários contratos relacionados ao Direito da Construção.
TRANSPARÊNCIA, COMPLIANCE E PRÁTICAS
ANTICORRUPÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
Ana Flávia Messa
A autora procura demonstrar as diferentes tarefas
do princípio da transparência, reclamando pelo seu
reconhecimento para a condução e norteamento
de um bom governo.
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O DIREITO
DA CONSTRUÇÃO
EM DEBATE

O DIREITO COM
A PALAVRA:

1.

Amicus curiae é termo de origem latina,

cujo signiﬁcado é “amigo da corte”. Trata-se de
pessoa, natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada com profundo interesse em determinado
assunto levado à discussão, originalmente, ao
Poder Judiciário. A ﬁgura do amicus, pressupõe
a relevância da matéria, especiﬁcidade do tema ou

IBDiC COMO

a repercussão social da controvérsia.
2.

AMICUS CURIAE
NO TRIBUNAL
DE CONTAS

O amicus é da corte e não das partes. Ele

é inserido ao processo como um terceiro, estranho
às partes, sendo movido por um interesse maior
que o dos litigantes. Sua função é servir como fonte
de conhecimento em questões técnicas, complexas,
inéditas ou controversas, contribuindo e ampliando
a discussão do caso, de modo a auxiliar o juízo
competente na resolução do caso. Com o advento
do Código de Processo Civil de 2015, essa ﬁgura

DA UNIÃO

importante passou a ser prevista no artigo 1381 .
3.

Muito embora o Tribunal de Contas da

União (TCU) não tenha previsto a ﬁgura do amigo
da corte em seu Regimento Interno, formou entendimento jurisprudencial no sentido de sua aplicabilidade nos processos sob sua jurisdição (Acórdão

Por:

1.659/2016 e Acórdão 1550/2017). Importa desta-

Alexandre Aroeira Salles

car, por oportuno, que o Tribunal tem consignado

Diretor do IBDiC
Sócio titular de Aroeira Salles Advogados
Mestre e Doutor em Direito, pela UFMG
Membro das Comissões Direito da
Construção da OAB/MG e de
Direito Administrativo e de Controle
da Administração Pública da OAB/DF

que, não obstante seja admitida a intervenção do
amigo da corte, inexiste a obrigação de se enfrentar
todas contribuições técnicas ao processo (cf. Acórdão 8.332/2018 — TCU/2ª Câmara).
4.

Além disso, tem-se observado que, em

determinados casos, o Tribunal reconhece que
entidades/órgãos/pessoas realizam o pedido de

Igor Sousa
Integrando de Aroeira Salles Advogados
Membro da Comissão de Legislação
Anticorrupção e Compliance da OAB/DF
e da Comissão da Advocacia dos Órgãos
de Controle da OAB/DF.

ingresso nos autos na condição de amicus curiae,
porém, não com o real interesse em contribuir com
a resolução do caso de maneira isenta e imparcial,
mas sim para defender direito subjetivo próprio,
sendo que, em tais hipóteses, o pedido de
ingresso é inadmitido.
5.

Vale ainda destacar que o amigo da corte

foi inserido no projeto de novo regimento interno
do TCU, o qual, atualmente, encontra-se em fase de

20

revisão e que tem por ﬁnalidade se adequar aos preceitos do CPC de 2015. A redação do
artigo restou consignada nos seguintes termos, observe:

Art. 130. O relator ou o Tribunal, considerando a relevância da matéria,
a especiﬁcidade do tema objeto do processo, ou a repercussão da controvérsia,
para o seu próprio esclarecimento, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício, ou
a requerimento das partes, ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou
admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade
especializada, com representatividade adequada, no prazo de quinze dias de
sua intimação, para emitir opinião ou análise isenta da controvérsia.
§ 1º A intervenção de que trata o caput não autoriza a interposição de recursos.
§ 2º Caberá ao relator ou ao Tribunal, na decisão que solicitar ou admitir
a intervenção, deﬁnir a participação do amicus curiae, dando às suas manifestações o valor que elas possam merecer.
6.

Portanto, se veriﬁca que o TCU reconhece a importância da ﬁgura do amigo da corte

nos processos do controle externo, autorizando seu ingresso com base na jurisprudência da
Casa, e, nessa linha, detém projeto para prever a intervenção do amicus em seu futuro
regimento interno.
7.

Dessa feita, o IBDiC, ao tomar conhecimento de processo que trata de suposta

irregularidade em pagamentos à empresa decorrentes de decisão proferida por um dispute
board (TC 034.481/2016-8) no contrato das obras de construção do Trecho Norte do
Rodoanel de São Paulo, requereu ingresso nos autos na condição de amigo da corte, tendo
em vista sua missão de buscar o aprimoramento técnico do setor da construção, com vistas
a apresentar contribuições técnicas e jurídicas quanto aos aspectos que formam o Instituto
do Dispute Board. Tal petição ainda não foi avaliada pelo Tribunal, não havendo, até
o momento, resposta sobre o ingresso do Instituto ao processo.
8.

Na petição apresentada ao TCU, o IBDiC mencionou o Congresso Internacional do

Direito da Construção no Brasil (organizado pelo instituto), realizado nos dias 03 e 04 de
Setembro de 2018, cujo o tema do Dispute Board foi vastamente tratado por juristas nacionais e internacionais, assim como por engenheiros altamente especializados no tema,
demonstrando, todos, a relevância do referido tema para aumentar a segurança jurídica para
as partes (Contratante, Contratado e Financiadores) nos contratos de construção.
9.

No caso especíﬁco, o IBDiC pretende ser útil contribuindo com a Corte de Contas na

melhor compreensão dos mecanismos de solução de disputas pelo Instituto do Dispute
Board, de modo a demonstrar que a força das decisões proferidas por dispute boards é matéria relevante por dois grandes motivos:
(a) o expressivo valor que está sendo e ainda será investido no Brasil pelo Banco Intermericano (BID), o qual exige que os contratos objeto dos investimentos tenham
cláusulas que preveem a ﬁgura do dispute board;
(b) a necessária evolução do tratamento a ser dado aos litígios decorrentes dos contratos ﬁrmados com a Administração Pública.
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10.

Em relação ao primeiro motivo, é bem verdade que existem grandes valores advin-

dos do BID que serão investidos no Brasil nos próximos anos e que, consequentemente, terão
como exigência em seus respectivos contratos a ﬁgura do Dispute Board.
11.

Apenas para se ter uma ideia, conforme se veriﬁca do trecho do relatório anual do

BID colacionado abaixo, no ano de 2017, apenas para área de infraestrutura, o BID aprovou
2

cerca de $ 611 milhões (seiscentos e onze milhões de dólares) para investimentos no Brasil.

12.

Ou seja, existem e ainda existirão, em breve, diversos contratos no país que utiliza-

rão, por exigência do BID, o instrumento do Dispute Board como método de resolução de
conﬂitos. Portanto, é de bom tom que os órgãos de controle nacionais saibam lidar com esses
instrumentos, sob pena de suas atuações se tornarem um verdadeiro desincentivo aos investimentos no Brasil.
13.

Em relação ao segundo motivo, é fácil concluir que, atualmente, no país, em razão

dos mais variados motivos, que vão de problemas no projeto básico à mora do Poder Judiciário, os imbróglios em contratos públicos são diversos e demoram excessivamente para serem
resolvidos, trazendo diversos prejuízos à sociedade.
14.

É importante, então, que a Administração Pública evolua e possa fazer uso, com

segurança, de instrumentos alternativos de resolução de conﬂitos que, de acordo com
a experiência internacional, por vezes, é a melhor forma de se resolver contendas, principalmente, aquelas que decorram de contratos administrativos complexos.
15.

Levar às instituições de controle do país maior conhecimento sobre o instituto do

Dispute Board é missão aderente aos propósitos do IBDiC e de toda a comunidade cientíﬁca
do Direito da Construção.
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1

Art.

138.

O

juiz

ou

o

relator,

considerando

a relevância da matéria, a especiﬁcidade do tema objeto
da demanda ou a repercussão social da controvérsia,
poderá,

por

decisão

irrecorrível,

de

ofício

ou

a requerimento das partes ou de quem pretenda
manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de
pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade
especializada, com representatividade adequada, no
prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.
§ 1º A intervenção de que trata o caput não implica
alteração de competência nem autoriza a interposição de
recursos, ressalvadas a oposição de embargos de
declaração e a hipótese do § 3º.
§ 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar
ou admitir a intervenção, deﬁnir os poderes do amicus
curiae.
§ 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão
que

julgar

o

incidente

de

resolução

de

demandas repetitivas.
2

O aludido relatório anual de 2017 do BID pode ser

visualizado a partir do seguinte link, conﬁra:
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/
8824/Relatorio-Anual-do-Banco-Interamericano-de-De
senvolvimento-2017.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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O DIREITO COM

Recentemente, participei de evento organizado

A PALAVRA:

gem CIESPFIESP1 , em um painel que propunha,

pela Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitradentre outras, a seguinte questão: quando devem
ser revistas as decisões dos dispute boards? Em
um outro evento, também recente, organizado
pela FIERGS e pelo IBDiC2 , em Porto Alegre, um

OS DISPUTE
ADJUDICATION
BOARDS (“DAB”)
E O PROBLEMA

colega de uma empresa pública tentava responder
à seguinte questão: quando devem ser “judicializadas” ou “arbitralizadas” as decisões emitidas pelos
dispute boards?
Sem dúvida, a questão da revisão das decisões dos
dispute boards tem entrado na pauta das organizações preocupadas com esta ferramenta de prevenção e solução de conﬂitos. E com razão.
Tenho sustentado, no entanto, que a questão mais

DAS DECISÕES
LIMINARES

relevante, nessa temática, deve ser direcionada
a um problema em especial, que é a revisão em
caráter liminar das decisões dos dispute boards.
A pergunta mais relevante, em meu entender,
sobre a temática seria, portanto: em que situações
podem ser revistas, em caráter liminar, as decisões
dos dispute boards?
Passo a explicar, um pouco melhor, essa
minha ponderação.
Como é de conhecimento da comunidade do direito da construção, há duas principais modalidades
de Dispute Boards: os Dispute Review Boards
(“DRB”) e os Dispute Adjudication Boards (“DAB”).
Guardadas peculiaridades de casos concretos,
os DRBs, dentre suas funções, podem emitir
recomendações cujo cumprimento não se faz
vinculativo às partes. Já os DABs possuem como
característica importante a capacidade de emitir

Por:

decisões de caráter “adjudicador”, ou seja, vincu-

Leonardo Toledo da Silva

lantes às partes, até que haja alguma decisão

Presidente do IBDiC;
Sócio de Toledo Marchetti Advogados;
Mestre e Doutor pela USP;
Professor da FGV Direito SP

arbitral

ou

judicial

em

sentido

contrário.

E é justamente sobre os DABs, mais usuais
que

os

DRBs,

que

interessa

a

questão

proposta anteriormente.
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Os Dispute Boards, de maneira geral, exercem também um papel importante na mediação
dos conﬂitos e questões que lhe são trazidos, durante um projeto. Não é diferente com
o DAB, muito embora este possa emitir decisões de caráter vinculativo. Quando, no entanto,
não é possível solucionar, via mediação, a questão trazida ao DAB, cabe aos membros do DAB
emitir uma decisão, que vinculará as partes, até decisão judicial ou arbitral em contrário.
A revisão judicial ou arbitral das decisões dos DABs não é um problema em si. Tampouco tem
grande relevância nos determos sobre as razões internas que levam uma parte a tentar
a revisão da decisão de um DAB.
É da regra do jogo que qualquer das partes tenha o direito de buscar a revisão da decisão de
um dado DAB. Entendo perfeitamente as razões que levam, por exemplo, um gestor público,
especialmente no momento atual de nosso país, a estar fortemente predisposto a levar
a decisão de um DAB a arbitragem ou juízo, mesmo quando haja grande chance de esta
decisão não ser revista, o que só traria custos para a administração púbica. Entendo as diﬁculdades que nossos gestores públicos têm enfrentado e até me solidarizo com eles.
O que, todavia, não me parece fazer sentido aos DABs, tanto no contexto privado quanto no
da administração pública, é a busca da revisão das decisões em caráter liminar, salvo situações realmente excepcionais. Valem algumas explicações.
É preciso sedimentar uma informação essencial sobre os DABs, talvez a mais importante de
todas, sobre essa temática. A função primária dos DABs não é a proteção de uma parte ou
outra, mas sim a proteção do andamento das obras, o que, em última análise, é o desejo efetivo das partes envolvidas. É em função do bom andamento das obras que se justiﬁca primariamente a existência dos DABs.
Os Dispute Boards são uma ferramenta de estabilização da relação contratual, sobretudo em
situações de grande complexidade, em que existe uma clara tendência a comportamentos
adversariais, nos quais há grandes chances de o projeto acabar sendo deixado em segundo
plano pelas próprias partes, em prejuízo da sua execução. Nessas hipóteses, os Dispute
Boards acabam funcionando com uma espécie de válvula de descompressão do projeto,
permitindo que as partes voltem seu foco ao que realmente importa, ou seja, ao andamento
do projeto.
Daí a razão pela qual toda a sistemática contratual estabelecida aos DABs cria a obrigação de
que as decisões sejam tomadas em um prazo curto. Agilidade, portanto, nesse caso fala
diretamente com as necessidades urgentes das obras. Os agentes que desenharam a sistemática dos DABs ﬁzeram uma escolha clara: mais importante do que uma decisão formal e materialmente perfeita é a tomada de uma decisão ágil.
Nesse sentido, é comum se atribuir às decisões dos DABs o caráter de rough justice. Não se
busca uma decisão de caráter jurisdicional, como seria o caso de uma decisão judicial ou
arbitral, mas uma decisão eﬁciente.
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Quando se ataca liminarmente a eﬁcácia da decisão de um DAB está se subtraindo justamente a eﬁcácia que a sistemática contratual criada buscava criar. A subtração da eﬁcácia de
curto prazo da decisão de um DAB claramente põe em xeque a sua própria razão de existir.
Neste sentido, tenho recomendado e entendo bastante salutar que as partes procurem lidar
contratualmente com a questão, estabelecendo a renúncia das partes ao direito de rever
liminarmente as decisões dos DABs, exceto por situações excepcionalíssimas. Claro que tal
tipo de renúncia poderá sofrer algum nível de resistência ou incompreensão, inclusive acadêmica, com base em argumentos genéricos relacionados ao acesso à justiça e ao devido
processo legal. Essa é uma questão que cabe aos processualistas, mas nos parece adequado,
a este respeito, buscar o respaldo dos chamados negócios jurídicos processuais, estabelecidos recentemente pelo novo Código de Processo Civil, em seu artigo 190.
Esse seria um grande uso para o instituto do negócio jurídico processual.
Cabe por ﬁm relembrar o precedente jurisprudencial, relativamente recente, contido em
acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo3. Na ocasião, o TJ-SP reverteu uma decisão
judicial emitida em primeiro grau que cassara os efeitos da decisão de um DAB. O curioso
desse caso foi que, enquanto a decisão de primeiro grau justiﬁcara a cassação dos efeitos da
decisão do DAB justamente por se tratar de matéria complexa, que comportaria alguma
dúvida, o TJ-SP inverteu essa lógica. Decidiu que, na ausência de qualquer fundamento claro
para afastamento da decisão do DAB, a presunção deve se dar em sentido inverso, priorizando justamente a decisão técnica, por ele emitida.
Acertou na mosca a decisão do TJ-SP, no caso.
Vale lembrar que, inclusive no que tange à própria qualidade da decisão, é muito pouco
provável que uma decisão judicial liminar, tomada possivelmente com algumas horas de
análise sobre o caso, muitas vezes com a visão de somente uma das partes, tenha qualidade
superior à decisão de um DAB. Este, além de ser formado por autoridades em matérias técnicas e de direito da construção, se reúne periodicamente desde o início das obras, conhece
suas diﬁculdades, e, quando recebe um pleito de uma parte, irá ouvir, inclusive presencialmente, ambas as partes, tendo a oportunidade de tirar dúvidas técnicas e jurídicas para uma
decisão que, no caso dos padrões da FIDIC, por exemplo, será exarada em até 84 dias. A maturidade e a profundidade da sua análise técnica é inegável.
Honestamente, é pequena a chance de tal decisão não ter qualidade superior a uma decisão
judicial em caráter liminar, sobretudo considerando o aspecto técnico. Mas, ainda que não
o fosse, entendo que a revisão liminar das decisões dos DABs, pelas razões que já expus, não
deveria ocorrer, exceto por situações excepcionais.
E aí que caberia um trabalho importante dos estudiosos da matéria: quais são essas situações
excepcionais? Deixo a questão aos colegas.
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1

Conferência: Arbitragem e Dispute Boards na

América Latina, realizada em 25 de setembro de
2019, nas dependências da CIESP/FIESP.
2

Dispute Boards: Perspectivas Teórico-Práticas

no Direito Brasileiro, realizada e 24 de julho de
2019.
3

10ª Câmara de Direito Público, Tribunal de

Justiça de São Paulo, Registro: 2018.0000569855,
AI-6.090/18.
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A ENGENHARIA

Na última década, é inegável a crescente demanda

COM A PALAVRA:

ciais para a solução de conﬂitos em contratos de

pela utilização de métodos judiciais e extrajudiconstrução no país.
Se, no passado, a maioria das controvérsias identiﬁcadas nos contratos eram resolvidas no âmbito

O DIAGNÓSTICO

administrativo, nos últimos anos, impulsionadas
por diversos fatores, tais como complexidade
dos assuntos, mudanças no cenário político-eco-

TÉCNICO PRÉVIO
DA SITUAÇÃO

nômico,

compliance,

segurança

empresarial,

dentre outros, as organizações vêm aderindo
cada vez mais aos métodos previstos na legislação,
destacando-se a arbitragem como um dos
mais requisitados.

DO CONTRATO

No entanto, independentemente do método a ser
escolhido, para que as organizações alcancem os

E SEU PAPEL

objetivos esperados na solução de conﬂitos,

FUNDAMENTAL

rito é composto por etapas que se iniciam na conﬁ-

deve-se estabelecer um “rito” de processo. Esse
guração e/ou identiﬁcação do conﬂito e terminam
na sentença (judicial ou extrajudicial).

NA RESOLUÇÃO
DE CONFLITOS

Geralmente, tão logo identiﬁcada(s) a(s) controvérsia(s), a primeira ação que as organizações
adotam é recorrer ao auxílio de advogados para
resolvê-la(s). Isso não signiﬁca que essa atitude
esteja incorreta. Muito pelo contrário, não se pode
conceber a solução de conﬂitos pelos métodos

Por:

judiciais e/ou extrajudiciais sem a imprescindível

Ilma Trindade
Ambrosio Garcia

condução e/ou orientação dos advogados durante

Sócia da ITAG Consultoria Empresarial,
arquiteta e urbanista, com MBA em
Gerenciamento de Projetos e formação
em Perícia Técnica em Processos Judiciais
e Arbitragens. Conta com 29 anos de
experiência em obras de construção
e montagem complexas, nos segmentos de
Óleo, Gás, Energia, Saneamento
e Infraestrutura, e vem atuando em
perícias técnicas no âmbito de arbitragens e ações judiciais.

Entretanto, é importante mencionar que nenhum

todo o processo.

método de solução de conﬂitos, independentemente de qual seja, se sustenta somente em peças
jurídicas, por mais minuciosas e bem detalhadas
que tenham sido elaboradas.
É imperioso, para o sucesso na resolução de questões técnicas controversas, que as organizações
possuam registros contratuais adequados, capazes de dar suporte às argumentações jurídicas,
visando ao êxito almejado, tanto no que que se
refere aos custos extraordinários incorridos,
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quanto à caracterização de outros impactos que porventura tenham afetado o planejamento
originalmente concebido e a equação econômico-ﬁnanceira do contrato.
Embora pareça óbvio, é impressionante a precariedade da maioria dos registros disponibilizados pelas organizações empresariais para subsidiar as soluções de controvérsias.
São raríssimas as vezes em que as empresas promovem, antes de iniciar qualquer um dos
métodos consagrados para solução de conﬂitos, uma análise profunda dos registros contratuais, a ﬁm de se certiﬁcarem se possuem respaldo técnico suﬁciente para a instauração da
pretendida disputa.

Em sua maioria, os processos judiciais e extrajudiciais são iniciados sem essa análise técnica
acurada, embora, no curso da demanda, independentemente de haver ou não perícia técnica,
sejam solicitados às organizações documentos que embasem toda a argumentação jurídica
apresentada.
Outro fato que merece destaque diz respeito ao momento da contratação do assistente
técnico. Geralmente, as organizações costumam contratar assistentes técnicos somente na
fase pericial, na expectativa de que esse proﬁssional consiga organizar todos os registros
necessários ao perfeito deslinde da demanda. Entretanto, por mais criativo e experiente que
seja, pouco poderá fazer o assistente técnico diante da ausência de evidências que deveriam
ter sido produzidas no curso dos contratos.
Valendo-se da máxima “contra fatos não há argumentos”, pode-se aﬁrmar que, sem fatos
e impactos comprovados, não há argumentos que sustentem qualquer disputa, seja ela
judicial ou extrajudicial. Ainda que a atuação de árbitros e juízes seja pautada por indiscutível competência, imparcialidade e critério, a ausência de uma documentação robusta pode
prejudicar sobremaneira a promulgação da sentença.
Por essa razão, recomenda-se, como boa prática, a elaboração de um “Diagnóstico Técnico”
sob a ótica da Administração Contratual, previamente à tomada de decisão sobre a instauração de métodos judiciais ou extrajudiciais de solução de controvérsias.
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Essa prática consiste na cuidadosa veriﬁcação dos documentos contratuais que servirão
de suporte ao processo, tais como documentos de licitação, contrato e seus anexos, termos
aditivos, correspondências trocadas entre as Partes, atas de reunião, RDOs, relatórios
de progresso, cronogramas, histogramas, planilhas de preços, folhas de pagamento, dentre
outros. Esses documentos deverão ser objeto de catalogação, classiﬁcação por
tipologia e análise crítica, para ﬁns de identiﬁcação de pontos fortes e fraquezas dos
registros contratuais.
Além dessas atividades, o Diagnóstico Técnico deve conter recomendações e sugestões
de melhoria da qualidade de eventuais registros prévios ao ajuizamento da ação judicial ou do
procedimento arbitral, bem como sugestões de estratégias a serem adotadas.
Importante frisar que esse Diagnóstico Técnico deve ser elaborado por proﬁssional com experiência na atuação em demandas judiciais e extrajudiciais, devidamente familiarizado com os
respectivos processos, para a adequada orientação às empresas quanto à organização
e identiﬁcação das evidências necessárias fundamentação de seus pleitos. Esse Diagnóstico
constitui, assim, ferramenta essencial para a construção do embasamento jurídico necessário,
potencializando a chance de êxito na demanda.
Dessa forma, sugere-se, como boa prática para a instauração de procedimentos de resolução
de conﬂitos, que as organizações empresariais passem a considerar como obrigatórias
as etapas de Diagnóstico Técnico da Situação do Contrato e Ajustes/adequação da
documentação contratual em função desse Diagnóstico, observando-se o seguinte ﬂuxo
de procedimentos:

Identiﬁcação
do conﬂito

Diagnóstico
Técnico da
Situação do
Contrato

Ajustes/adequação
da documentação
contratual em
função do
Diagnóstico

Instauração
do Processo
(judicial ou
extrajudicial)

Desenvolvimento
do processo
e sentença

Certamente, a adoção dessa boa prática trará benefícios para todos os envolvidos, tanto para
as organizações, que terão a visão real da situação do contrato, quanto para os patronos, que
terão subsídios adequados para instruírem suas peças processuais com a documentação de
suporte adequada. O desaﬁo, portanto, é torná-la parte do rito de preparação das demandas
judiciais ou extrajudiciais, o que dependerá do engajamento de todos que atuam no processo
de solução de conﬂitos.
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ÉTICA
E COMPLIANCE:

É sabido que a implantação de um programa de
compliance (ou programa de integridade) é um
projeto que demanda um esforço conjunto de toda
a organização. Para a efetiva implementação dos
pilares deste programa, será preciso conhecer
e

adentrar

nas

várias

áreas

e

processos

da companhia.

DESAFIOS NA

Não tanto discutido e, portanto, com menos lições
aprendidas, é o desaﬁo de se implementar um

ADAPTAÇÃO DE
UM PROGRAMA
DE COMPLIANCE

programa de compliance em uma subsidiária brasileira a partir de um sistema existente e consolidado
de sua matriz estrangeira. A maior ou menor
diﬁculdade na implementação vai depender,
inicialmente, da existência efetiva de valores
e comportamentos éticos e o quanto os mesmos
estão disseminados nas subsidiárias daquele grupo
empresarial, a partir de princípios defendidos

PARA UTILIZAÇÃO
POR UMA

explicitamente pelo CEO da organização. Conhecido como “tone at the top” ou o tom da liderança,
este ponto é um dos pilares de um programa de
compliance, inserindo-se no contexto da cultura
organizacional e da integridade que norteiam os

SUBSIDIÁRIA
BRASILEIRA

negócios empresariais em todos os níveis. Sem uma
cultura consolidada, compartilhada e defendida
pelo CEO, diﬁcilmente haverá adesão dos colaboradores ao programa e o compromisso de defender
este programa em suas unidades. Este é o primeiro
desaﬁo e deve ser a primeira condição a ser satisfeita na implantação de um programa de
compliance. Porém, não será a única!
Para estar em compliance, a organização precisa
ter pleno domínio de seus processos empresarias,
rotineiramente executados com efetiva conformidade, em todas as esferas, seja no contexto regulatório,

concorrencial,

tributário,

trabalhista,

ambiental, de proteção de dados, entre outros.

Por:

Normalmente, tais processos tendem a ser distin-

Denise Cavaco

tos entre a matriz e suas subsidiárias, uma vez que

Advogada e consultora com experiência
de mais de 25 anos em gestão de

estas devem atender à legislação aplicável ao tipo
de atividade no local onde a subsidiária opera. Com
essa adaptação, o programa ganha consistência

departamentos jurídicos e Compliance,

e terá a adesão da equipe local. Além de uma

em empresas multinacionais.

complexa legislação aplicável à atividade da
empresa, com a qual todos os gestores precisam
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lidar no dia a dia, será igualmente fundamental
conhecer as leis locais que regem o tema de combate à corrupção no país, passando pela lei federal
anticorrupção

12.846/2013

e

seu

decreto

8.420/2015, que regulamentou esta lei. Este
é, portanto, o segundo desaﬁo, entender os processos e adaptá-los às imposições legais e administrativas do Brasil.
O terceiro desaﬁo será tornar inteligível, claro
e objetivo todo o material concebido pela casa
matriz. Assim, a tradução dos códigos, procedimentos, normas, políticas, material de comunicação
e treinamento, deve ser igualmente adaptada de
forma a conter expressões e situações usuais no
país. Da mesma forma, os treinamentos também
deverão ser matizados para alcançar e atender ao
público-alvo da subsidiária brasileira.
Talvez mais desaﬁador do que ter em vista os
aspectos mencionados acima, seja conseguir transmitir a importância da aderência e cumprimento ao
programa, não porque a casa matriz impõe, mas
porque é fundamental para determinar a maneira
natural de se fazer negócios da forma correta. Não
se trata de impor regras de cima para baixo, mas sim
de fazer os colaboradores se conscientizarem que
estas regras devem fazer parte de sua rotina de
trabalho e estar aliadas à boa prática empresarial,
tendo como objetivo a perenidade e a manutenção
da imagem e dos negócios da organização.
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ESPAÇO DA

O debate em torno da nova lei de licitações está na

ADMINISTRAÇÃO

comunidade jurídica ao projeto, que teve sua

PÚBLICA:

ordem do dia. Entre as muitas critícas tecidas pela
votação concluída recentemente pela Câmara dos
Deputados, este artigo pretende enfocar um ponto
que pode vir a se tornar um dos seus mais louváveis
acertos: a valorização do desempenho passado dos
contratados em licitações futuras. Tal medida, em
última análise, pretende incorporar a dimensão da

O DESEMPENHO
PASSADO DOS
CONTRATADOS
EM LICITAÇÕES
FUTURAS:
O QUE PODEMOS

qualidade ao próprio processo de contratação
pública, favorecendo os fornecedores melhor
avaliados nos contratos ﬁrmados com o Estado.
O tema não é novo. Aﬁnal, o desempenho
passado dos contratados já integra a avaliação
do

licitante

nas

diretivas

de

contratações

públicas da União Européia (artigo 57, 4, "g" da
Diretiva 2014/24/EU), nas Federal Acquisition
Regulations, do governo federal dos Estados
Unidos (sections 9.104-1, “d” e 42.1501, “a” e “b”),
além das procurement guidelines do Banco Mundial. No Brasil, sequer existe um canal consolidado
de armazenamento dessas informações em larga

ESPERAR DO

escala. Isso porque o cadastro previsto no artigo

PROJETO DE

habilitação, não abrangendo informações sobre

NOVA DE LEI

36 da Lei 8666/1993 limita-se à ﬁnalidade de
a qualidade dos bens, serviços e obras contratados
pelo Poder Público.
Os franceses Stéphane Saussier e Jean Tirole,

DE LICITAÇÕES?

escrevendo sobre o tema, sugerem a criação de um
sistema centralizado e integrado no qual os órgãos
e entidades contratantes possam inserir informações sobre a performance de seus respectivos
contratados. A existência de sistemas parciais,
a nível local e regional, torna a informação dispersa
e difícil de ser aplicada. Na mesma linha, o econo-

Por:

mista italiano Gustavo Piga adverte para dois

Rafael Carvalho de Fassio

riscos que podem ocorrer quando a reputação

Procurador do Estado e mestre em
Direito Econômico pela Faculdade
de Direito da Universidade de São Paulo.

pretérita dos fornecedores é incluída no processo
de contratação. O primeiro ponto diz respeito
à mensuração do desempenho que, para ser objetiva e imparcial, deve estar embasada em índices

Coordenou a Comissão Permanente de

e critérios aferíveis ao longo do monitoramento da

Elaboração e Atualização de Modelos de

gestão do contrato. Em segundo lugar, para atenuar

Editais e Contratos da PGE/SP.

o risco de favorecimento dos atuais contratados

33

(“incumbents”) em detrimento de novas ﬁrmas que queiram ingressar no mercado público
(“entrants”), Piga sugere que essas recebam uma nota equivalente à "reputação média" entre
os licitantes cadastrados ou já iniciem com "reputação máxima", a ﬁm de não serem prejudicadas na pontuação. De todo modo, o maior risco associado ao uso do desempenho prévio como
critério de seleção continua a ser o risco de captura do avaliador, que pode ser mitigado com
mecanismos de avaliação difusa (por múltiplos contratantes, por usuários do serviço, etc.)
e pela ampla publicidade dos critérios de seleção.
Nessa linha, a versão mais recente do PL 1292/1995 estabelece que o desempenho pretérito
na execução de contratos com a Administração deverá ser considerado na pontuação técnica,
nos tipos “técnica e preço” e “melhor técnica” (artigo 35, §3º e 36, inciso III), tomando por base
as informações constantes do registro cadastral uniﬁcado disponível no Portal Nacional de
Contratações Públicas (PNCP). Igualmente, o artigo 58 elege a avaliação do desempenho
contratual prévio dos licitantes como o segundo critério preferencial para desempate entre
duas ou mais propostas, ao passo que o artigo 142, reiterando a conhecida regra prevista na
Lei de PPPs (artigo 6º, §1º, da Lei 11.079/2004), no RDC (artigo 10 da Lei 12.462/2011) e na
Lei das Estatais (artigo 45 da L. 13.303/2016), autoriza o pagamento de remuneração variável vinculada ao desempenho do contratado na contratação de obras, fornecimentos e serviços, inclusive os de engenharia.
Para tanto, o projeto promove uma revisão abrangente dos registros cadastrais. Longamente
neglicenciados sob a égide da Lei 8.666/1993, os registros passaram a ser considerados,
assim como o credenciamento, a pré-qualiﬁcação, a manifestação de interesse e o sistema de
registro de preços, como “procedimentos auxiliares” das licitações e contratações públicas.
O registro, que deve ser uniﬁcado e disponibilizado a todos os entes federados no PNCP,
preocupa-se corretamente com a impessoalidade e isonomia do processo de avaliação. Para
tanto, o §3º do artigo 84 exige que o contratante emita documento comprobatório da avaliação realizada e observe indicadores objetivamente deﬁnidos, incluindo no registro do
contratado a menção a eventuais penalidades aplicadas pela Administração. Já o §4º do
mesmo dispositivo condiciona a nova sistemática à implantação e à regulamentação de um
“cadastro de atesto de cumprimento de obrigações”, apto para se realizar o registro de forma
objetiva, de modo a possibilitar a implementação de medidas de incentivo aos licitantes que
possuírem ótimo desempenho anotado em seu registro cadastral.
Em conclusão, o PL 1292/1995 parece estar alinhado com as melhores práticas internacionais no que se refere ao emprego do desempenho prévio dos fornecedores como critério de
seleção em novas contratações. Seu sucesso dependerá em grande parte de uma regulamentação sensível à complexidade do tema e da efetiva implantação do registro cadastral no
PNCP, medida essencial para reunir e consolidar as informações relativas aos contratados
pelo Poder Público. Acredito que essa iniciativa deve ser compreendida como parte de uma
lógica de incentivos, a qual busque estimular as partes a obter espontaneamente o cumprimento das obrigações pactuadas e a aumentar os patamares de qualidade na contratação de
bens e serviços, especialmente em obras e serviços de engenharia.
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