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RESUMO 

 

CASTALDELI, Rodrigo Fiorese. A cláusula cruzada de não indenizar nos 
contratos de infraestrutura. Dissertação de Mestrado Profissional da FGV Direito 
SP – Escola de Direito de São Paulo, 2015. 
 

 

Os contratos de infraestrutura, atualmente, são cada vez mais complexos, seja 

pelas estruturas de financiamentos, complexidade das obras ou ainda pela 

participação de inúmeros agentes na relação contratual. Para disciplinar essas 

relações, especialmente no tocante à alocação eficiente de riscos, foi trazida 

para nosso sistema contratual a cláusula cruzada de não indenizar. Essa 

ferramenta surgiu em relações de cooperação entre nações, enquanto que, no 

contexto de aplicação dos contratos complexos, essa ferramenta passou a ser 

utilizada em relações sinalagmáticas. Nesse estudo, serão avaliadas as 

características da cláusula cruzada de não indenizar frente a esse novo cenário 

de aplicação, especialmente considerando os efeitos de coligação contratual e a 

necessidade de preservação dos princípios gerais garantidos pelo Código Civil, 

bem como serão avaliados alguns modelos contratuais que comportariam essa 

cláusula e as possíveis consequências (positivas e negativas) de sua utilização. 
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ABSTRACT 

 

CASTALDELI, Rodrigo Fiorese. The cross waiver of liability clause in a 
infrastructure contract. Professional Master's dissertation – FGV Law SP. School 
of Law, São Paulo, 2015.  
 

 

The infrastructure contracts are increasingly complex today, either because of 

financing structures, the complexity of the works or even the participation of many 

actors in the contractual relationship. To regulate these relations, especially 

considering the efficient allocation of risk, it was brought to our contractual system 

the clause of cross waiver of liability. This tool first appeared in cooperative 

relations between nations, while this same tool started to be used in bilateral 

relations in the context of application of complex contracts. In this study, we 

evaluated the features of the clause of cross waiver of liability in this new 

environment, especially considering the effects of contractual coalition and the 

need to preserve the general principles guaranteed by the Civil Code. We also 

evaluated some contractual models that contain this clause and the possible 

consequences (both positive and negative) of their use.    
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 A cláusula cruzada de não indenizar (CCNI)1 

 

 

O presente trabalho terá por objeto analisar os efeitos e os potenciais 

defeitos na utilização da CCNI2 nos contratos de infraestrutura. Para fins deste 

estudo, será avaliada a aplicação da cláusula em contexto diferente de sua 

origem e seus efeitos nesse novo ambiente de aplicação. 

 Para exemplificar um modelo padrão de CCNI, será utilizada a cláusula 

constante no acordo de cooperação bilateral firmado entre a Agência Espacial 

Brasileira e a NASA (Agência Espacial Americana).  

 

[...] b.1. Cada parte aceita a dispensa recíproca de responsabilidade 
jurídica, segundo a qual cada Parte renuncia a qualquer demanda 
contra qualquer das entidades ou pessoas listadas em b.1.i. até b.1.iii 
desta seção, baseada em dados originados de Operações Espaciais 
Protegidas. Esta dispensa recíproca deverá ser aplicada unicamente 
no caso em que a pessoa, entidade ou bem causador do dano esteja 
envolvido com as Operações Espaciais Protegidas e a pessoa, 
entidade ou bem prejudicado tenha sido danificado em decorrência de 
seu envolvimento com as Operações Espaciais Protegidas. A dispensa 
recíproca deverá ser aplicada a quaisquer demandas por dano, 
qualquer que seja o fundamento legal para tais demandas, incluindo, 
mas sem se restringir a esses fundamentos, os delitos de natureza civil 
e os culposos (inclusive os praticados por negligência em qualquer 
grau ou espécie) e o contrato, apresentadas contra: 
i. a outra Parte; 
ii. uma entidade associada à outra Parte; ou 
iii. os empregados de qualquer das entidades identificadas em b.1.i 
e b.1.ii desta seção. 
b.2. Além disso, cada Parte estenderá a dispensa recíproca de 
responsabilidade, conforme estabelecido no parágrafo b.1 desta 
seção, às entidades a elas associadas, requerendo das mesmas, 
através de contrato ou por outro meio, que concordem em renunciar a 
todas as demandas contra as entidades ou pessoas identificadas em 
b.1.i até b.1.iii desta seção.3 

 

                                                           

1 A cláusula cruzada de não indenizar é conhecida no direito norte-americano como cross waiver 
of liability. Para fins de fluência do texto, a denominação completa da cláusula será substituída 
por sua abreviação (CCNI).  
2 Na opinião do autor deste trabalho, a tradução para o português mais adequada diante da real 
finalidade dessa ferramenta contratual é: cláusula cruzada de não indenizar.   
3
 (AZEVEDO, 2004. p. 199). 
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 A cláusula em questão, no contexto original de sua aplicação (acordo de 

cooperação bilateral entre Estados e suas agências), foi devidamente analisada 

à luz do direito brasileiro4 e teve validada sua recepção no sistema do país, como 

será visto no curso da pesquisa.  

 O objetivo do trabalho será avaliar as consequências da migração desse 

modelo de cláusula para outras espécies de relação contratual e os efeitos de 

sua utilização nas relações entre privados, especialmente, a preservação do 

equilíbrio da relação contratual tal como almejado quando de sua celebração. 

  Com base nesse universo, completamente distinto de sua origem, será 

possível avaliar se a utilização da CCNI gerará distorções e desequilíbrios na 

real intenção das partes contratantes e se essas distorções podem afrontar as 

cláusulas gerais (boa-fé objetiva, função social e equilíbrio contratual) constantes 

do Código Civil de 20025. 

O presente trabalho buscará ainda responder se a utilização da CCNI, que 

inicialmente pareceria uma grande vantagem para os contratantes, pode, no 

curso da relação, tornar-se um fator de desequilíbrio contratual e nova fonte de 

litígios. 

 A importância dessa análise decorre do fato de que as relações 

contratuais, especificamente aquelas voltadas para realização de grandes obras 

de infraestrutura, sofreram inúmeras modificações, decorrentes, em algumas 

situações, da utilização de instrumentos jurídicos originários de outros sistemas 

jurídicos, sem que, de fato, tenham sido avaliados os potenciais riscos 

decorrentes de sua incorporação no sistema brasileiro. 

 Portanto, a pesquisa buscará avaliar se a utilização da CCNI não ensejará 

novos e desconhecidos riscos aos contratantes quando de sua utilização 

indiscriminada.  

 

                                                           

4 Veja-se AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Estudos e Pareceres de direito privado. Cláusula 
Cruzada de Não-Indenizar (cross-waiver of liability), ou cláusula de não-indenizar com eficácia 
para ambos os contratantes. Renúncia ao direito de indenização. Promessa de fato de terceiro. 
Estipulação em Favor de terceiro. São Paulo: Saraiva, 2004. pp. 198-207. 
5 Segundo Tereza Ancona Lopez, o Legislador do Código Civil de 2002 utilizou-se de cláusulas 
gerais “que são normas extremamente genéricas que se aplicam a todo e qualquer caso que se 
subsuma aos seus requisitos, ao contrário de outras normas que trabalham com hipóteses de 
incidência previstas na lei (fattispecie), e de uma certa forma, mais casuística e geralmente para 
determinado assunto[...] As cláusulas gerais podem conter ou não conceitos jurídicos 
indeterminados” (LOPEZ, 2012, p. 24).  
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1.2 A abertura econômica brasileira e a internacionalização dos modelos 

contratuais 

  

 

Em linha com o objeto em estudo, é importante entender que, nas últimas 

duas décadas, o Brasil passou por acelerado processo de abertura e 

desenvolvimento de sua economia. Em razão dessa evolução do país6, toda a 

sociedade também passou por grande mudança e teve seus hábitos 

extremamente modificados, uma vez que se ampliou o acesso ao mercado, às 

informações e aos costumes desse novo mundo7.  

Diante do acelerado processo de desenvolvimento e de abertura 

econômica, como não poderia deixar de ser, a advocacia brasileira também 

precisou modificar-se e adaptar-se, especialmente às práticas adotadas pelo 

mercado internacional de construção8, de modo a atender à nova demanda de 

mercado, a qual estava muito mais alinhada com as práticas comerciais globais9. 

                                                           

6 “A década de 90 foi palco de mudanças significativas na política de comércio exterior brasileira. 
O período se caracterizou por um processo de abertura comercial abrangente, que se iniciou no 
governo Collor e se estendeu até o governo Fernando Henrique. A integração comercial brasileira 
vem ocorrendo no contexto de uma nova ordem mundial, a globalização, baseada nos moldes 
do chamado ‘Novo Regionalismo’, que se caracteriza principalmente pela integração de países 
através de acordos bilaterais e multilaterais (zonas de livre comércio, uniões aduaneiras e 
mercados comuns)” AVERBURG, André. Abertura e Integração Comercial Brasileira na Década 
de 90. Disponível em: 
<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conheci
mento/livro/eco90_02.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2015. 
7 “[...] seria uma década definitiva, na qual o Brasil escolheria seu destino econômico: mais 
aberto, moeda estabilizada, credibilidade internacional, menos estatização, empresas mais 
eficientes e ágeis, ampliação do mercado de consumo, inclusão social” (LEITÃO, 2011, p. 241). 
8 “A construção é um negócio cada vez mais global. A globalização traz consigo maiores 
oportunidades. Portanto, os clientes estão se expandindo para novos mercados e indicando 
partes de diferentes lugares do mundo mais frequentemente para desempenharem variados 
papéis em seus empreendimentos. O setor internacional de construção é bem organizado e a 
participação em mercados externos é comum” (SMITH, 2012. p. 181).  
9 “No entanto, a partir dos anos 1980, o papel do Estado na economia começa a se modificar, 
fruto da redução do ritmo de crescimento econômico mundial e do questionamento quanto à 
eficiência de atuação do Estado nos setores de infraestrutura. Mudanças na economia global 
reforçaram, então, a necessidade de governos federal e estaduais conceberem políticas sólidas 
de investimento em projetos de infraestrutura, que privilegiassem a maior participação privada, 
nacional e internacional, em setores essenciais da economia. 
Após décadas de protecionismo e intervencionismo, as reformas institucionais implementadas 
nos anos 1990 ajudaram a estabilizar a economia e criaram um ambiente propício à atração de 
investimento externo e à promoção do crescimento, e a economia brasileira passou a expor-se 
com vigor à competição externa e aos efeitos de um acelerado processo de privatização. Nesse 
contexto, tendo por base as premissas do modelo project finance, o setor de infraestrutura passa 
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Essa adaptação acarretou o desenvolvimento e utilização de novos 

modelos e padrões negociais consagrados mundialmente10, até então não 

utilizados de forma generalizada, como forma de viabilizar esse processo de 

desenvolvimento. 

Nesse contexto, pode-se enquadrar o objeto do estudo, a chamada 

cláusula cruzada de não indenizar (CCNI), um instrumento inicialmente originado 

no sistema norte-americano e que propiciava aos contratantes (Estados e 

agências nacionais) maior segurança nas relações de grande complexidade 

(exploração aeroespacial), especialmente no tocante à mitigação e à prevenção 

de riscos, possibilitando maior aproveitamento econômico das relações 

contratuais e menor grau de incerteza em relação aos riscos envolvidos na 

relação como um todo. 

Por sua vez, os novos modelos contratuais acabaram por importar e 

incorporar a mencionada cláusula. Assim, a sua aplicação começou a ocorrer 

nas novas e cada vez mais complexas relações contratuais, especialmente 

naqueles contratos de grande relevância econômica, complexidade técnica e 

multiplicidade de agentes, entre os quais serão destacados aqueles destinados 

à realização de obras de infraestrutura. 

Dessa forma, tendo em vista que não houve uma completa análise dos 

modelos importados, especialmente no que se refere às suas consequências 

quando de sua implementação, faz-se necessária uma avaliação sobre os 

possíveis vícios existentes na incorporação desses modelos. 

 

 

1.3 Os riscos decorrentes da importação de instrumentos jurídicos  

 

                                                           

a adotar o sistema contratual Design-Build (DB), que é a base do Engineering, Procurement and 
Construction (EPC), oriundo do Direito Inglês, dirigido às necessidades específicas de 
empreendimentos privados e ao atendimento das expectativas firmes de retorno de investimento 
impostas pelos agentes financiadores” (BUENO, Julio César. Melhores Práticas em 
Empreendimentos de Infraestrutura: Sistemas Contratuais Complexos e Tendências num 
Ambiente de Negócios Globalizado. In: SILVA, Leonardo Toledo da (coord). Direito e 
Infraestrutura.  São Paulo: Saraiva, 2012., p. 62-63). 
10 “Existem vários contratos internacionais populares sobre construção publicados por diversos 
órgãos como ICE (Instituto de Engenheiros Civis, Reino Unido), o Instituto Americano de 
Arquitetos (AIA) e a Autoridade para o Avanço da Engenharia do Japão (ENAA). Porém, os 
produzidos pela Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (Federação Internacional de 
Engenheiros Consultores) (FIDIC) são os mais comumente usados” (SMITH, 2012, p. 181).  
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Como dito acima, a importação e utilização de institutos jurídicos 

concebidos em um sistema jurídico diferente demanda uma análise mais detida 

do seu teor, efeitos e, acima de tudo, de sua adequação ao sistema que o recebe. 

Essa análise preventiva justifica-se como forma de evitar a celebração de 

instrumentos inócuos e que potencializem o surgimento de litígios. 

A simples importação de modelos, sem análise crítica prévia, pode causar 

distorções e consequências não almejadas, pois o modelo importado, ao ser 

recebido, poderá ser integralmente rejeitado ou sofrer mutações em seus efeitos. 

Sobre esse risco, é importante destacar as considerações de Teubner sobre os 

riscos da transferência de institutos jurídicos de um sistema para outro.  

Para Teubner, essa situação acarretará uma irritação no sistema jurídico 

recebedor e, provavelmente, acarretará mudanças substanciais do instituto 

recebido: 

 

However, when a foreign rule is imposed on a domestic culture, I 
submit, something else is happening. It is not transplanted into another 
organism, rather it works is a fundamental irritation which triggers a 
whole series of new and unexpected events. It irritates, of course, the 
minds and emotions of tradition-bound lawyers; but in a deeper sense, 
– and this is the core of my thesis – it irritates law’s ‘binding 
arrangements’. It is an outside noise which creates wild perturbations 
in the interplay of discourses within these arrangements and forces 
them to reconstruct internally not only their own rules but to reconstruct 
from scratch the alien element itself. ‘Legal irritants’ cannot be 
domesticated; they are not transformed something alien into something 
familiar, not adapted to a new cultural context, rather they will unleash 
an evolutionary dynamic in which the external rule’s meaning will be 
reconstructed and the internal context will undergo fundamental 
change11. 

 

                                                           

11 Realizando uma tradução livre, pode-se dizer que Teubner assim se manifestou: “Entretanto, 
quando uma regra externa é imposta à cultura doméstica, entendo que algo mais está 
acontecendo. Ela não é transplantada para um outro organismo, ela funciona como uma irritação 
fundamental que dispara uma série de eventos inesperados. Ela irritará, claro, as mentes e 
emoções dos advogados tradicionalistas. Mas em um sentido mais profundo – esse é o ponto 
central da minha tese – essas irritações legais geram efeitos nas regras que as receberam. Esse 
é um outro lado dos transtornos que são deflagrados com essa incorporação, pois força a uma 
adaptação das interpretações correntes, modificando suas próprias regras e reconstruindo o 
elemento alienígena. Essas ‘irritações legais’ não podem ser domesticadas; elas não se 
transformam de algo alienígena em algo familiar, não são adaptadas ao contexto cultural local, 
em vez disso, ela sofrerá um processo evolucionário em que a regra externa terá seu significado 
reconstruído e o contexto interno sofrerá modificações fundamentais” (TEUBNER, Gunther. 
Legal Irritants: Good Faith in British law or How Unifying Law Ends up in New Divergences. The 
Modern Law Review, vol. 61, nº 1 (jan., 1998), p. 11-32. Blackwell Publishing). 
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Não se trata, portanto, de um simples transplante de um instrumento 

jurídico, pois, como destacou Teubner, a inclusão de uma ferramenta, 

desenhada para outro sistema e com outras características negociais, importará 

uma série de consequências para todo o arcabouço legal em que tal previsão foi 

inserida.  

Ademais, existe o sério risco de o objetivo original de sua inserção não 

ser atingido de forma plena, pois, quando de sua inserção, para fins de 

adequação ao direito local, aquela previsão deverá sofrer substanciais 

alterações de seus efeitos e consequências. 

Assim, a utilização da CCNI não se refere apenas a uma simples inclusão 

de cláusula nos modelos contratuais utilizados no país, mas também à 

incorporação de uma nova disposição estranha ao sistema brasileiro, razão pela 

qual essa incorporação precisa ser avaliada e suas consequências estudadas à 

luz do direito brasileiro.  

Nesse sentido, somente após essa análise é que será possível auferir as 

consequências e os riscos da utilização da CCNI nas complexas relações 

contratuais de infraestrutura. 

Para alcançar esse objetivo, o estudo partirá da origem da cláusula e as 

razões de sua criação e utilização no sistema norte-americano. Posteriormente, 

serão analisados os elementos jurídicos que compõem a CCNI no intuito de 

identificá-los dentro do direito brasileiro; a seguir, serão avaliados seus efeitos e 

potenciais defeitos diante do novo contexto de sua aplicação; e, ao final, serão 

verificados alguns modelos contratuais que comportam e justificariam a inclusão 

da CCNI. 

 Para a concretização do objeto deste trabalho, tendo em vista que não 

existem estudos específicos acerca da aplicação da cláusula em questão, mas 

apenas pareceres que trataram do tema, será necessário recorrer a figuras que 

guardam alguma semelhança com o instituto em questão, a fim de que, pela 

comparação, seja possível evoluir na compreensão do tema, sem, contudo, 

esgotá-lo, mas propiciando e levantando questões que merecerão análises 

futuras e que demandarão maior cautela, por parte dos profissionais que a 

utilizam, quando da sua inserção nos contratos. 
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2 CLÁUSULA CRUZADA DE NÃO INDENIZAR (CCNI) 

 

 

A cláusula, objeto deste estudo, foi originariamente criada no direito norte-

americano e, posteriormente, migrada e replicada para outros sistemas legais. 

 A cláusula em questão, dada suas características, tem sido utilizada em 

diversas espécies contratuais, destacando-se aquelas dotadas de grande 

complexidade (por exemplo: grandes obras de infraestrutura) e com a 

participação direta e indireta de inúmeras partes, especialmente entre agentes 

privados.  

Para melhor compreender a CCNI, é essencial uma análise, mesmo que 

breve, de sua origem e o contexto de sua aplicação. Isso possibilitará avaliar as 

condições de importação desse instituto para o direito brasileiro e a manutenção 

ou modificação de seus efeitos quando de sua utilização em um novo sistema 

jurídico.  

 

 

2.1 Origem da cláusula e suas principais características 

 

 

A cláusula de CCNI surgiu no contexto dos acordos multilaterais entre 

nações para exploração espacial e decorreu diretamente do quanto previsto na 

Convenção Internacional sobre a Responsabilidade pelos Danos Causados pela 

Exploração Espacial da ONU, realizada em 197212.  

Por força dessa convenção, restou estabelecida e determinada a integral 

responsabilidade dos Estados pela reparação dos danos ocasionados a terceiros 

em razão de acidentes ocorridos por força da exploração espacial.  

Como é possível verificar nos Consideranda da aludida convenção, o 

objetivo era disciplinar a responsabilização pelos danos ocorridos, bem como 

determinar a imediata reparação desses danos13, uma vez que, até aquele 

                                                           

12 Convention on International Liability for Damages Caused by Space Objects.  
13 “Recognizing the need to elaborate effective international rules and procedures concerning 
liability for damage caused by space objects and to ensure, in particular, the prompt payment 
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momento, havia controvérsias sobre a imputação da responsabilidade pelos 

danos ocasionados no desenvolvimento das pesquisas espaciais. 

Assim, com base na convenção de 1972, a atividade de exploração 

espacial acarretou aos Estados signatários elevados ônus, pois, agora, o Estado 

agente seria integralmente responsável por quaisquer danos ocorridos no curso 

do processo de desenvolvimento das pesquisas espaciais, independentemente 

de onde esses danos viessem a se consumar. 

Tendo por base esse novo entendimento e considerando que os EUA 

eram a vanguarda da exploração espacial e do lançamento de satélites, a 

agência espacial americana (NASA), em conjunto com o governo americano, 

adotou medidas que os resguardassem de eventuais prejuízos decorrentes das 

atividades de seus parceiros no desenvolvimento das pesquisas espaciais. Sob 

essa premissa, foram criadas novas disposições contratuais para mitigar e alocar 

de forma mais eficiente os novos riscos, determinados pela convenção de 1972.  

Ante os altos riscos e valores envolvidos na exploração espacial, 

especialmente pelo alto grau de incerteza existente na mensuração de eventuais 

danos decorrentes da atividade em questão, era impossível aos agentes obter 

garantias, de qualquer natureza, que pudessem fazer frente ao risco, o que por 

si só inviabilizaria o avanço das pesquisas espaciais.  

Assim, diante desse cenário de incertezas é que surgiu a necessidade de 

inclusão de previsão contratual nos acordos multilaterais, a fim de garantir às 

partes a exclusão de sua responsabilização por danos ocorridos e decorrentes 

de atos de terceiros que não estivessem diretamente a elas vinculados e sob seu 

controle direto. 

A CCNI nada mais é do que uma espécie de cláusula de exoneração de 

responsabilidade14 cumulada com outras modalidades obrigacionais, celebrada 

entre diversos contratantes com o seguinte intuito: (i) estabelecer e definir os 

limites da responsabilidade de cada uma das partes por eventos advindos no 

                                                           

under the terms of this Convention of a full and equitable measure of compensation to victims of 
such damage […]”. (Convention on International Liability for damage caused by Space Objects – 
United Nations Treaties and Principles on Other Space, related General Assembly resolutions 
and other documents) 
14 “Sendo assim, as convenções de exoneração e limitação de responsabilidade poderiam ser 
definidas como convenções pelas quais as partes, em certos termos, previamente à 
ocorrência de um dano, excluem o dever de indenizar ou estabelecem limites, fixos ou 
variáveis, ao valor da indenização” (FERNANDES, 2013, p. 112).  
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curso da relação, independentemente de quem os originou; (ii) garantir que as 

partes não exercitem entre si o direito de ação para reparação de danos por elas 

sofridos e que os terceiros a elas vinculados também não o façam. 

Ocorre que, como visto acima, a CCNI é uma ferramenta contratual que 

inclui, mas não se confunde com a conhecida exoneração de responsabilidade, 

pois se trata de uma ferramenta mais complexa e com maior amplitude. A CCNI 

não diz respeito única e exclusivamente aos seus contratantes diretamente, mas, 

sim, guarda relação com toda a cadeia de contratantes e demais interessados 

que venham a participar do objeto contratado. 

Tal característica fica evidenciada na seguinte figura, a qual exemplifica a 

utilização e os efeitos da cláusula em questão: 

 

Figura 1 – Fluxograma Cross Waiver of Liability 
Fonte: Steve Mirmina 
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Na figura acima, podemos notar que a aplicação e os efeitos da CCNI, em 

sua concepção original, se dão no contexto das relações entre um agente e seus 

contratados diante de outro agente e seus contratados, sendo certo que os 

efeitos da cláusula em si, como forma de garantia de não indenização, estão 

relacionados aos atos e fatos praticados pelos agentes e contratados da outra 

cadeia contratual e desde que o evento indenizável esteja contido no acordo de 

cooperação e no âmbito das operações espaciais protegidas (protected space 

operations). 

Com base na ilustração acima, é possível extrair importantes 

considerações acerca dos efeitos e da amplitude da cláusula em questão, as 

quais serão devidamente analisadas na sequência do trabalho.  

Nos dizeres de Steve Mirmina, a CCNI pode ser considerada um conjunto 

de promessas feitas pelas partes de um acordo, em que ambas se comprometem 

a não se processarem por danos ocorridos durante a execução do objeto do 

acordo. E ainda cada parte se obriga também a garantir que nenhum ente a ela 

vinculado processe a outra15. 

Com base na definição acima, é possível notar que a CCNI possui 

extensão muito mais ampla do que a simples exoneração entre as partes 

diretamente relacionadas, pois o que se observa nessa figura é a extrapolação, 

pelo menos a priori, dos efeitos dessa exoneração aos demais envolvidos 

diretamente nessa relação. 

Contudo, essa exoneração somente é aplicável no contexto ora em 

análise, ou seja, quando as atividades que originaram o dano estiverem 

diretamente vinculadas ao escopo do contrato principal, no caso específico, o 

denominado “Cooperative Agreement”. Essa garantia, portanto, somente será 

aplicável nos eventos que decorrerem da execução do objeto contratual, não 

podendo nem devendo ser estendida a outros eventos e relações que não 

estejam adstritas ao acordo principal. 

                                                           

15 O texto é tradução livre do seguinte original: “Essentially, a cross-waiver is a set of promises 
made by parties to an agreement in wich each of the parties pledges not to sue the other for 
damage caused by the other, except under specific circumstances. Moreover, each parties also 
pledges that not only will it not sue the other, but also it will ensure that any entity related to it will 
no sue the other or any entity related to the other, except, again, in those same very few, and 
very limited, circumstances” (MIRMINA, 2012). 
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Nesse sentido, é possível entender a utilidade econômica dessa 

modelagem contratual, pois os contratantes buscam, por meio dessa limitação, 

diminuir sua exposição ao risco da atividade e, com isso, mensurar melhor os 

potenciais custos envolvidos na operação. 

Do ponto de vista meramente econômico, o efeito é positivo, pois essa 

modalidade de condição possui característica pura de uma cláusula de garantia, 

ou seja, os contratantes, com uma “simples” previsão contratual, economizam 

relevantes montantes, uma vez que deixam de obter ou buscar outras 

modalidades de garantias de natureza financeira ou patrimonial. Note-se que 

não se trata de garantia no sentido técnico do direito das obrigações, mas de 

cláusula de garantia, em que as partes assumem determinadas 

responsabilidades de maneira cruzada, ainda  que não tenham dado causa aos 

danos decorrentes de sua atuação. 

Entretanto, não se pode olvidar que existem exceções à plena aplicação 

da regra, pois essa garantia não pode sobreviver a casos em que os danos 

decorrerem de atos voluntários e intencionais, nomeadamente aqueles em que 

o agente intencionalmente agiu de modo a causar o dano. A parte prejudicada 

não pode ter limitado seu direito de buscar a reparação ante aquela que 

deliberadamente deu causa ao evento, sob pena de ser violada a função 

econômico-social do contrato16. 

Importante destacar ainda que, além da hipótese de atos dolosos, os atos 

tendentes ao descumprimento de alguma das obrigações contratualmente 

estabelecidas também não estão abarcados pela cláusula de exclusão: “In other 

words, the waiver cannot be used by a party as a means of shielding itself from 

claims for nonperformance”17. 

Outra modalidade de exceção são os danos pessoais, aqueles agentes 

individuais que sofrerem, no exercício de sua atividade, danos, ou que em razão 

da execução do contrato for lesionado, também não estará limitado por essa 

                                                           

16 “Admitir a exoneração de responsabilidade em caso de dolo seria destruir um dos fundamentos 
da estrutura capitalista de expansão da atividade econômica. Crédito, de maneira geral, é 
associado a um valor em risco, mas, do ponto de vista ético – também jurídico e econômico –, 
ele representa a confiança de que uma promessa será cumprida. Esse é um aspecto bastante 
elegante, do ponto de vista econômico, pois aproxima a ética e a eficiência econômica, ambas 
consagradas e, em certa medida, asseguradas pelo direito” (FERNANDES, 2013, p. 217-218). 
17 Tradução livre: “Em outras palavras, a garantia não poderá ser usada por uma parte como 
meio de se defender de pedidos decorrentes de não performance” (MIRMINA, 2012, p. 4). 
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garantia e poderá buscar a reparação de seu prejuízo diante de qualquer um dos 

agentes ou de todos em conjunto. 

Por fim, nos dizeres de Steve Mirmina, outra limitação à garantia diz 

respeito à propriedade intelectual, pois, segundo o autor, a cláusula também não 

possui o condão de excluir a responsabilidade por violação de direitos de 

terceiros relativos à propriedade intelectual, posto que essa modalidade de 

direitos não estaria contida nos danos objetos da convenção de 1972. 

Resta evidente, portanto, que o surgimento da cláusula em espécie 

decorreu de uma situação pontual. Inicialmente, sua aplicação estaria prevista 

dentro do contexto dos acordos multilaterais para exploração do espaço e não 

para simples e regulares contratações mercantis, onde supostamente o nível de 

incerteza é menor e maior a previsibilidade dos agentes. 

 

 

2.2 Aplicação da cláusula e seus efeitos 

 

 

Como já explicitado anteriormente, a CCNI surgiu e se desenvolveu 

dentro de um cenário específico e delimitado pelos termos da convenção de 

1972, que tratava da responsabilidade pelos danos ocasionados em razão da 

exploração espacial. 

Não se deve olvidar ainda que, para efetividade da CCNI, as partes 

(agências nacionais), quando da celebração dos acordos de cooperação, 

deveriam obrigar-se a incluí-la em todos os contratos firmados, garantindo a 

vinculação de todos os participantes. 

Como exemplo de utilização e aplicação da CCNI nos acordos de 

cooperação internacional para desenvolvimento de pesquisas aeroespaciais, 

vale destacar trecho extraído do site da Estação Espacial Internacional: 

 

The Intergovernmental Agreement establish a 'cross-waiver of liability' 
which prohibits any of the five Partners or their related entities 
(contractor, sub-contractor, user, customer) to claim against another 
Partner (or its related entities) for damage sustained as a result of 
International Space Station activities (Article 16 of the 
Intergovernmental Agreement). Each Partner is required to implement 
this obligation in the contracts with its own contractors and sub-
contractors. 
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Some exceptions to the Space Station cross-waiver of liability exist. For 
instance, claims arising between a Partner and its own related entities, 
for example between the European Space Agency and one of its users, 
will be covered by contracts or sub-contracts that will not implicate the 
other international Partners. 
[…] 
In practice, Space Station users will be asked to agree to an interparty 
waiver of liability as part of their contract with the European Space 
Agency, stating that each party will not bring claims in arbitration or sue 
the other party as a result of International Space Station activities18. 

  

Como visto acima, a aplicação da CCNI depende de fatores e agentes 

externos, pois aqueles futuros integrantes da cadeia contratual derivada do 

acordo firmado pelas agências devem aceitar essa disposição no sentido de não 

processar a outra agência a ele não diretamente vinculada. 

Nesse sentido, uma das principais características da cláusula não trata da 

mera exoneração de responsabilidade, mas, sim, da promessa de fato de 

terceiro, o qual deverá se submeter à obrigação firmada originariamente por sua 

contratante, de forma a garantir que a outra agência se mantenha indene, 

cláusula que, vulgarmente, tem sido designada como cláusula de indenidade. 

Ainda segundo Steve Mirmina, um dos pontos essenciais da cláusula é a 

garantia de que sua aplicação será levada a todos os integrantes da cadeia 

contratual formada em razão do acordo original, sendo essencial esse 

aperfeiçoamento, sob pena de, se não efetivada a obrigação, a parte que falhou 

em obrigar seus contratantes no cumprimento daquela obrigação deverá 

indenizar a outra que veio a ser processada por um dos membros da cadeia 

contratual que não se obrigou, sendo inclusive essa possibilidade outra espécie 

de exceção à plena aplicação da CCNI19. 

Não há dúvida de que a vinculação dos terceiros não signatários do 

acordo firmado originalmente, decorre de atos posteriores realizados pelo 

contratante, o qual se obrigou originariamente, mais do que de uma simples 

propagação natural de efeitos da cláusula em questão.  

                                                           

18 Disponível em: 
<http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/International_Space_Station/Internationa
l_Space_Station_legal_framework>. Acesso em: 10 abr. 2015. 
19 “One critical element of cross-waiver is the promise of each party to flow-down the cross-waiver 
to each party’s related entities. Thus, an explicit exception to the cross-waiver is claims for 
damages resulting from a failure of a Party to extend the cross-waiver of liability to its related 
entities […]”(MIRMINA, 2012, p. 4). 



22 

 

 

A CCNI, na forma como desenhada originalmente, possui o condão de 

gerar a obrigação daquele que a celebrou de buscar o consentimento pleno, não 

apenas formal, mas também substancial, dos demais membros de seu grupo 

contratual de não pleitear a reparação perante o participante da outra cadeia 

contratual, sob pena de, assim não ocorrendo, ter de reparar os prejuízos 

sofridos pela outra parte em razão da promessa inadimplida.  

Quanto aos terceiros que ingressam na cadeia contratual em que há essa 

modalidade de cláusula, resta apenas acordar com essa exoneração de 

responsabilidade de forma expressa ou, não concordando, ressalvar a não 

aplicação de seus efeitos também expressamente, evitando com isso eventuais 

dúvidas acerca da aplicabilidade da cláusula.  

Outro ponto que merece destaque é a extensão dos efeitos da CCNI, pois 

estes apenas se referem aos eventos danosos praticados pelos agentes da outra 

cadeia contratual. Assim, eventuais danos ocorridos dentro de sua própria 

cadeia contratual ou que não guardem relação com o cumprimento do acordo de 

cooperação não estariam abrangidos pela cláusula. 

Assim, o campo de extensão de aplicação da cláusula em questão, 

quando analisado de forma mais cuidadosa, é mais limitado do que realmente 

parece, pois seus efeitos em si são aplicáveis a um universo bem delimitado e 

não afetam, em hipótese alguma, eventuais danos sofridos por atos praticados 

dentro da mesma cadeia de contratos.  

A CCNI, portanto, na forma como pensada originariamente, seria aplicável 

apenas em um universo contratual em que partes celebram um acordo de 

cooperação maior para regular uma atividade e um objeto específico, mas, para 

a execução desse objeto, são criados dois mundos distintos de contratos, cada 

qual vinculado diretamente a um dos agentes que celebraram o acordo principal. 
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3 A CCNI NO DIREITO BRASILEIRO 

 

 

Após análise e compreensão do surgimento da CCNI e tendo tomado 

conhecimento de seus elementos essenciais e suas características, no presente 

capítulo serão avaliados os elementos que compõem a CCNI à luz do direito 

brasileiro. 

 Assim, para realizar essa avaliação, faz-se necessária a decomposição 

do instituto para conhecer cada um dos pontos de sua aplicação e, desse modo, 

verificar seu encaixe dentro de figuras já existentes no direito brasileiro.  

 Após essa análise, será possível continuar no caminho deste estudo, qual 

seja entender e avaliar se sua utilização em um contexto diferente de sua origem 

pode acarretar deformações de seus efeitos e os riscos dessas distorções. 

 Como visto no capítulo anterior, a CCNI não se qualifica como uma 

simples condição contratual, mas, sim, é composta por diversas figuras jurídicas 

distintas. Essas figuras distintas atuam de forma coordenada para alcançar um 

objetivo, qual seja garantir aos contratantes que os membros do grupo não 

litiguem entre si na busca de reparação de eventuais prejuízos. 

 Inicialmente, poderia se entender a CCNI como simples cláusula de 

exoneração de responsabilidades, contudo, essa não seria a melhor 

interpretação, pois a CCNI possui outros elementos distintos e que também 

demandam análise mais detida. 

 A respeito do tema, ainda não há, na doutrina brasileira, vasto material de 

análise, posto que, de fato, essa modalidade passou a ser utilizada recentemente 

(últimos 20 anos), especialmente em razão do desenvolvimento econômico do 

país e da ampliação da infraestrutura nacional. 

 Entretanto, a CCNI já foi objeto de análise por Antônio Junqueira de 

Azevedo, o qual foi procurado para analisar a validade de tal dispositivo 

contratual no contexto de um acordo firmado entre a Agência Espacial Brasileira 

e a NASA (National Aeronautic and Space Administration) para o 

desenvolvimento de pesquisas aeroespaciais20, ou seja, o contexto analisado na 

                                                           

20(AZEVEDO, 2004. p. 198-207).  
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consulta em questão trata-se de hipótese idêntica ao ambiente em que se 

originou tal cláusula. 

 Antônio Junqueira, ao analisar tal cláusula, de forma muito simples e 

objetiva, dissertou que  

 

[...] o teor da cláusula transcrita revela que há, em seu texto, segundo 
o nosso direito, pelo menos quatro figuras jurídicas distintas: a) 
exoneração da responsabilidade por uma possível indenização por 
danos – cláusula de não-indenizar –, objeto principal da consulta; b) 
renúncia, justificada, a um eventual direito de indenização; c) promessa 
de fato de terceiro; d) estipulação em favor de terceiro21. 

 

 Utilizando como base a análise efetuada por Antônio Junqueira, será 

possível analisar e dissecar a aludida cláusula, a partir dos elementos que a 

compõem. Nessa análise, será considerado o contexto do presente estudo, qual 

seja a aplicação da CCNI nas relações contratuais de grande complexidade entre 

agentes privados, situação esta dotada de inúmeras distinções e especificidades 

quando comparada aos acordos multilaterais para exploração do espaço entre 

órgãos de Estado. 

 

 

3.1 Elementos obrigacionais essenciais da CCNI 

 

 

 A CCNI é composta não apenas de uma obrigação específica, mas de um 

conjunto de obrigações distintas, as quais, além de produzirem efeitos 

diretamente entre as partes contratantes, têm o condão de gerar uma expectativa 

de direito ante terceiros. 

 A primeira questão que se faz necessária é entender qual seria a natureza 

jurídica dessa modalidade de cláusula dentro da teoria das obrigações. 

 Seguindo a mais avalizada doutrina acerca do direito obrigacional e 

considerando que a cláusula em questão é composta por diversas obrigações 

distintas, estar-se-ia diante de uma modalidade de obrigações cumulativas.  

 Segundo Orlando Gomes, as obrigações cumulativas seriam aquelas em 

que  

                                                           

21 Ibid. p. 200. 
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[...] devem ser entregues todas as coisas compreendidas no objeto das 
prestações. O interesse do credor está no conjunto. Por isso, o devedor 
só se desobriga satisfazendo todas as prestações. Do contrário, não 
estará cumprindo integralmente a obrigação, pois todas as coisas 
estão in obligatione e in solutione22. 

 

 Tal como as obrigações cumulativas, que demandam o cumprimento 

integral de todas as obrigações para sua plena satisfação, a CCNI tem como seu 

ponto essencial, tanto para sua efetividade como para sua implementação, o 

cumprimento de seu conjunto obrigacional, pois não adianta apenas os 

contratantes diretamente vinculados a ela cumprirem com suas obrigações. É 

fundamental também a manifestação expressa dos demais envolvidos com a 

concordância de seu inteiro teor. 

 Somente com a participação de todos os integrantes da cadeia contratual 

é que se tem a efetividade da cláusula e, com isso, serão vistos seus efeitos de 

redistribuição de riscos concretizados, conforme almejado originariamente. 

 A não participação de um membro nesse compromisso trará por 

consequência a desestruturação da engenharia contratual realizada e acarretará 

menor eficiência econômica do contrato quando analisado sob o aspecto de seus 

custos, bem como implicará à parte, que não obteve a concordância de seus 

parceiros, o ônus de arcar com eventuais danos advindos de tal recusa. 

 Ademais, o não atendimento de uma das obrigações nela estabelecidas, 

como dito anteriormente, acarretará efeitos de inadimplemento da obrigação 

como um todo, inadimplemento esse de responsabilidade do agente principal da 

relação, ou seja, daquele que celebrou o acordo principal que rege as demais 

relações contratuais dentro dos grupos, pois estas não podem ser enxergadas 

de forma isolada, o que acarretará a ineficácia da disposição diante de terceiros 

que integram a cadeia contratual. 

 Na CCNI, a concordância e ratificação dos demais terceiros é elemento 

essencial para a plenitude desse dispositivo, pois, em não havendo essa 

expressa concordância, uma das partes estará exposta ao risco que não 

pretendia assumir, e os terceiros não estarão vinculados àquela obrigação23. 

                                                           

22 GOMES, Orlando. Obrigações. Rio de Janeiro. Forense. 1998, p. 73 
23 “De fato, muitos negócios, para produção de seus efeitos, necessitam dos fatores de eficácia, 
entendida a palavra fatores como algo extrínseco ao negócio, algo que dele não participa, que 
não o integra, mas contribui para a obtenção do resultado visado” (AZEVEDO, 2013, p. 55). 
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 Dentro das classificações dos fatores de eficácia elencados por Antônio 

Junqueira, é possível que no presente caso se esteja diante 

 

 [...] dos fatores de atribuição de eficácia mais extensa, que são 
aqueles indispensáveis para que um negócio, já com plena eficácia, 
inclusive produzindo exatamente os efeitos visados, dilate seu campo 
de atuação, tornando-se oponível a terceiros, ou erga omnes [...]24. 

 

 Resta evidente, portanto, no contexto de aplicação dessa cláusula em 

contratos complexos, que as promessas de fato de terceiro, renúncia e 

estipulação em favor de terceiro, são elementos essenciais para o atingimento 

do quanto almejado pelas partes. 

 Assim, a ausência ou o não aperfeiçoamento de todos os elementos 

constantes de tal dispositivo contratual acarreta, de certa maneira, a ineficácia 

da cláusula, aqui entendida apenas no contexto dos efeitos almejados pelas 

partes quando de sua elaboração e, por via de consequência, trazem de volta ao 

conjunto contratual um grau de incerteza acerca dos riscos envolvidos no projeto, 

pois possibilitará à parte prejudicada que busque o direito de regresso ante a 

outra parte que não cumpriu com sua obrigação. 

 

 

3.2 Características da cláusula de exoneração e limitação de 

responsabilidade  

 

 

A CCNI, como dito anteriormente, não se trata da pura cláusula de 

limitação ou exoneração de responsabilidade, a qual já está consagrada e 

reconhecida no sistema brasileiro, mas, sim, de um modelo misto, em que, além 

da previsão regular de limitação ou exoneração, contém expressa previsão de 

propagação de seus efeitos aos demais participantes da relação contratual, 

sejam eles participantes vinculados direta ou indiretamente ao pacto original. 

Assim, para melhor compreensão do objeto dessa cláusula e de todos os 

seus efeitos, deve-se analisar a cláusula pura de limitação ou exoneração de 

                                                           

24 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Estudos e Pareceres de direito privado. São Paulo: 
Saraiva, 2004. p. 57. 
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responsabilidade, suas principais características, objetivo e efeitos, para então, 

à luz desse entendimento, conseguir avaliar as diferenças da cláusula de não 

indenizar e a cláusula cruzada, bem como após avaliar sua efetividade em 

contratos entre privados e não apenas em acordos de cooperação entre Estados 

ou seus agentes. 

 

 

3.2.1 As razões para utilização de cláusulas de exoneração ou limitação 

de responsabilidade 

 

 

O primeiro ponto acerca da cláusula de limitação e exoneração de 

responsabilidade que precisa ser destacado diz respeito à intenção das partes 

quando pactuam essa modalidade de cláusula. 

As partes de um contrato simples, de troca, sem maiores complexidades, 

usualmente utilizam formas e modelos padrões para atribuição das 

responsabilidades; enquanto usualmente uma parte tem a responsabilidade pelo 

pagamento do bem transacionado, a outra se obriga a entregar esse bem dentro 

de certas condições, as quais podem ser disciplinadas diretamente no corpo do 

contrato ou estar vinculadas a uma regra maior, tal qual a prática de mercado. 

Além dessa espécie de alocação de responsabilidade pela via negocial, há ainda 

aquelas situações em que o negócio jurídico já se encontra previamente 

disciplinado em lei (por exemplo: empreitada), conhecidos como contratos 

típicos, os quais já possuem seu campo de atribuição de responsabilidade 

delimitado pelo texto legal. 

Contudo, a prática hodierna não permite mais o simples engessamento 

das obrigações e responsabilidades. As relações negociais, atualmente, 

ganharam um nível de sofisticação muito grande e, frequentemente, possuem 

estruturas de financiamento com grande complexidade. Além disso, demandam, 

do ponto de vista técnico, um grau de especialização que não permite a atuação 

de um simples agente executor. 

Nesse contexto, não são funcionais modelos estanques e fórmulas 

predefinidas, pois, tanto no polo contratante como no contratado, usualmente, 
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se verifica uma composição de inúmeros agentes, cada qual com um grau de 

responsabilidade, mas com atuações coordenadas ou coligadas. Para essa 

espécie de situação é que se fez necessária, especialmente em prol da busca 

da eficiência econômica, uma maior maleabilidade no mundo jurídico, a fim de 

permitir que os contratos que albergam essa espécie de relação sejam ao 

mesmo tempo eficientes do ponto de vista econômico e seguros do ponto de 

vista jurídico. 

Wanderley Fernandes, em sua tese de doutorado, expõe essa situação 

de forma muito efetiva quando disserta que: 

 

[...] a realidade dos negócios poderá ser bastante rica para determinar 
formas complexas de contratação; porém, um critério bastante objetivo 
de alocação de riscos é a capacidade da parte que o assume de mitigá-
lo ou reduzi-lo da maneira mais eficiente, entendida a eficiência como 
redução de custos e maior segurança do próprio empreendimento 
[...]25. 

 

 Assim, tem-se como evidente que as partes, quando buscam essa 

modalidade de cláusula contratual, não estão simplesmente abrindo mão de um 

potencial litígio, mas buscam alocação mais eficiente dos riscos contratuais, de 

forma que cada parte assuma sua fração e conduza a execução de forma a 

alcançar o melhor proveito econômico daquela relação contratual. 

 Mas aqui, antes de prosseguir e adentrar na cláusula em espécie, faz-se 

necessária mais uma pequena digressão, pois, ao se falar de alocação eficiente 

de riscos, a qual tipo de risco se pretende fazer menção? O risco, aqui elencado 

como elemento fundamental para fins de alocação, é todo aquele potencial 

evento causador de danos e prejuízos, culposo ou não, que possa ocorrer no 

curso da relação contratual. 

 O risco é um elemento substancial na composição do preço do contrato e 

nos custos inerentes a ele, assim, a sua correta alocação e partilha permite 

maiores benefícios do ponto de vista financeiro, pois, se mantida a 

responsabilidade integral do contratado, é óbvio que tal risco será incorporado 

no custo, ou seja, de qualquer maneira o contratante irá arcar com esse risco. 

Contudo, em conjunto com os demais participantes, ele pode alocar 

                                                           

25 FERNANDES, Wanderley. Cláusulas de exoneração e limitação de responsabilidade. São 
Paulo: Saraiva, 2013.  



29 

 

 

eficientemente os riscos por meio do contrato e buscar o melhor resultado por 

meio da cooperação26. O risco é “contratualizado”, sem que seja integralmente 

incorporado ao preço. 

 A eficiência dessa metodologia está no fato de que ambas as partes 

deverão buscar a adoção de medidas que atendam ao objeto do contrato, mas 

que garantam a segurança no curso de sua execução, pois o ônus será 

partilhado por todos caso isso não ocorra.  

 Wanderley Fernandes disserta acerca dessa questão que: 

 

A limitação de responsabilidade propriamente dita está contida nos 
mecanismos de prevenção de ocorrência do fato temido. [...], ao passo 
que a transferência do risco a outro sujeito e o compartilhamento do 
risco representam formas de alocação efetiva dos riscos, seja para 
exonerar (transferência do risco), seja para limitar (compartilhamento 
do risco) a responsabilidade do agente causador do dano27. 

 

 Fica claro que a inclusão ou não dessa ferramenta contratual está 

vinculada diretamente a um racional econômico, apesar de se revestir de 

juridicidade e estar amparada dentro de sistema legal, sem levar em 

consideração, muitas vezes, as consequências jurídicas que possam advir de 

sua adoção de forma indiscriminada. 

 Entretanto, em que pese a existência de usos inadequados dessa 

modalidade de cláusula, é preciso ter em mente que a sua aplicação de forma 

adequada deve estar lastreada pela razoabilidade e comutatividade, para que 

esteja mantida uma situação de equilíbrio contratual entre as partes, 

preservando, assim, a relação e a eficiência de tal dispositivo. 

 

3.2.2 Conceito e limites para aplicação das cláusulas de exoneração 

 

 

                                                           

26 “Fazendo cumprir as promessas de maneira ótima, o direito contratual cria incentivos para a 
cooperação eficiente. A cooperação é eficiente quando o promitente investe no cumprimento no 
nível eficiente e o promissário confia no nível eficiente” (COOTER, Robert; ULEN, Thomas. 
Direito & Economia. Tradução: Luis Marcos Sander, Francisco Araújo da Costa. 5. ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2010). 
27 FERNANDES, Wanderley. Cláusula de Exoneração e de Limitação de Responsabilidade. 
São Paulo. Editora Saraiva, 2013, p. 95. 
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 Superada a questão sobre os motivos e fundamentos que levam à 

utilização dessa espécie de cláusula, para o melhor entendimento de seus 

efeitos, deve-se agora avaliar a cláusula em si e, dessa análise, podem-se tirar 

informações essenciais para a verificação da correta utilização da cláusula 

cruzada de não indenizar. 

 Para continuar na análise dessa cláusula, será feito uso da definição de 

cláusulas de exoneração e limitação de responsabilidade utilizada por 

Wanderley Fernandes, conforme a seguir exposto: 

 

Sendo assim, as convenções de exoneração e limitação de 
responsabilidade poderiam ser definidas como convenções pelas 
quais as partes, em certos termos, previamente à ocorrência de 
um dano, excluem o dever de indenizar ou estabelecem limites, 
fixos ou variáveis, ao valor da indenização28. 

 

 Com base na definição acima, resta evidenciado que a pura cláusula de 

exoneração ou de limitação de responsabilidade pode ser dotada de duas 

características distintas: a) pode-se ter uma cláusula apenas de exoneração, em 

que as partes, livre e mutuamente, se outorgam uma renúncia ao potencial direito 

de pleitear uma reparação por danos eventualmente sofridos; e b) pode-se ter 

outra espécie de cláusula em que as partes simplesmente estabelecem limites, 

fixos ou variáveis, para reparação de danos. 

 Essa distinção é muito importante, pois, ao avaliar a CCNI, será preciso 

definir e qualificar se aquela também comporta essa possibilidade de variação 

de efeitos. 

 Prosseguindo na análise dessa definição, vê-se que o objeto final de 

aplicação da cláusula não seria a definição da responsabilidade em si, mas, sim, 

a busca por eliminar ou pelo menos reduzir os montantes devidos à parte 

prejudicada, na hipótese da ocorrência de um dano incerto e futuro. 

 Uma vez mais se está adiante da questão econômica como elemento 

criador e definidor das obrigações contraídas, ou seja, as partes de uma relação 

empresarial complexa, por meio de dispositivos contratuais previamente 

estabelecidos, buscam limitar a exposição ao risco inerente ao cumprimento do 

objeto contratual.  

                                                           

28 FERNANDES, Wanderley. Cláusula de Exoneração e de Limitação de Responsabilidade. 
São Paulo. Editora Saraiva, 2013, p. 112. 
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 Contudo, é importante destacar que essa liberdade das partes em pactuar 

e limitar ou, até mesmo, excluir a responsabilização por danos futuros não é 

plena e não alcança deveres e obrigações que não estejam na esfera de poder 

de disposição desses agentes. Acerca desse tema, José Aguiar Dias assim 

dissertou: 

 

Estabelecido que a liberdade de contratar não é absoluta, mas sujeita 
às restrições impostas pela ordem pública, temos que as cláusulas de 
irresponsabilidade não vigoram senão quando se refiram a obrigações 
legais passíveis de modificação convencional, isto é, só podem ser 
estipuladas quando a regra legal aplicável, meramente supletiva da 
vontade das partes, admite a livre manifestação destas. Seu primeiro 
limite é, pois, a possibilidade de ser objeto de convenção o direito a 
que se referem29. 

 

É evidente, pela leitura da passagem acima, a limitação de negociação 

das partes em relação apenas àqueles direitos tidos como disponíveis, não 

sendo admissível, portanto, nenhuma disposição sobre bens que não lhes seja 

permitido transacionar. 

Nesse ponto, chega-se a uma questão que atrai inúmeras controvérsias 

na doutrina, mas que, na prática, tem sido cada vez mais usual, qual seja a 

possibilidade de aplicação dessa cláusula não apenas para a responsabilidade 

contratual, mas também à responsabilidade extracontratual. 

Em que pese o grande número de doutrinadores contrários à aplicação 

dessa cláusula também para a responsabilidade extracontratual, a posição que 

prevalece está em linha com o entendimento exarado por Aguiar Dias30, a qual 

é seguida por inúmeros outros doutrinadores e também já é aceito em diversos 

países, no sentido de que é admissível a limitação para a responsabilidade 

extracontratual. 

A possibilidade e o cabimento da exclusão da responsabilidade ou da 

limitação em material extracontratual são essenciais nas práticas contratuais 

atuais, pois, como dito anteriormente, a realidade dos negócios demanda um 

maior número de agentes, os quais acabam por demandar a execução de parte 

de suas atividades por terceiros. Assim, se não admitida a inclusão da 

                                                           

29 AGUIAR DIAS, José de. Cláusula de não-indenizar: chamada cláusula de irresponsabilidade. 
3. ed. rev. Rio de Janeiro, Forense, 1976. 
30 “Contudo, a irresponsabilidade pode ser objeto de convenção autônoma, destinada a afastar 
a responsabilidade extracontratual” (AGUIAR DIAS, 1976). 
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responsabilidade extracontratual no campo de incidência dessas cláusulas, 

estar-se-ia limitando drasticamente seus efeitos e impedindo que as partes 

possam alcançar seus objetivos reais de forma mais efetiva e com maior 

eficiência econômica. 

Entretanto, em que pese se tenha defendido a plena possibilidade de as 

partes acordarem essa modalidade de cláusula, não se pode perder de vista que 

ela não pode atingir toda e qualquer espécie de situação. Não é admissível supor 

que um ato praticado com dolo ou até mesmo culpa grave possam estar 

inseridos no objeto dessa limitação de responsabilidade31. 

Assim, para a plena validade e eficácia de tal instrumento contratual, é 

essencial que a limitação ou mesmo exoneração da responsabilidade tenha o 

condão de equilibrar a relação obrigacional de forma a manter hígida a função 

social-econômica do contrato e que sua utilização seja uma ferramenta de busca 

e consagração da eficiência na consecução dos objetivos contratuais. 

 

 

3.2.3 Extensão de efeitos das cláusulas de exoneração ou limitação de 

responsabilidade perante terceiros 

 

 

Superadas a conceituação e a possibilidade de extensão de efeitos para 

além da responsabilidade contratual, resta, para os fins da presente pesquisa, 

entender a possibilidade de extensão dos efeitos dessa cláusula contratual 

diante de terceiros que, pelo menos não diretamente, fizeram parte do contrato. 

Sobre esse tema, recorre-se à lição de José de Aguiar Dias, que assim 

dispôs:  

                                                           

31 A não aceitação dessa modalidade de cláusula na hipótese de dolo se justifica não apenas 
pelo aspecto jurídico propriamente dito, mas também sob o ponto de vista da função econômico-
social, conforme destaca Wanderley Fernandes: “Nesse sentido, mais do que uma questão moral 
ou jurídica, a manutenção da promessa dada tem uma função econômica essencial e proteção 
do crédito. Admitir a exoneração de responsabilidade em caso de dolo seria destruir um dos 
fundamentos da estrutura capitalista de expansão da atividade econômica. Crédito, de maneira 
geral, é associado a um valor em risco, mas, do ponto de vista ético – também jurídico e 
econômico –, ele representa a confiança de que uma promessa será cumprida. Esse é um 
aspecto bastante elegante, do ponto de vista econômico, pois aproxima a ética e a eficiência 
econômica, ambas consagradas e, em certa medida, asseguradas pelo direito” (FERNANDES, 
2013, p. 217-218). 
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O princípio observado pela jurisprudência é o de que a cláusula de 
irresponsabilidade por ato de terceiro é válida sempre que se considere 
válida a cláusula para a falta pessoal. Em outros termos: sempre que 
se considere possível exonerar-se o responsável das consequências 
da sua própria culpa, é possível exonerá-lo das obrigações decorrentes 
da culpa do terceiro por quem responde, no que sempre se vê a 
indiscutível assimilação que existe entre o ato do representante e do 
representado, responsável civil32. 

 

 Ainda acerca do tema, Wanderley Fernandes também faz importante 

consideração sobre a lógica e a necessidade de extensão dos efeitos aos 

terceiros, pois, nos dizeres do autor,  

 

[...] não estender aos auxiliares, em particular aos dependentes, os 
efeitos da cláusula, seria verdadeira injustiça e transferência aos 
empregados e auxiliares, remunerados pelo seu trabalho, dos riscos 
de uma atividade (ônus), sem o correspondente benefício (lucro), este 
mantido exclusivamente para a empresa33. 

 

Não restam dúvidas acerca da extensão de efeitos da cláusula de não 

indenizar aos terceiros, inclusive sendo essa medida essencial para a 

preservação de outros princípios contratuais, atualmente consagrados, quais 

sejam a boa-fé, função social e equilíbrio contratual. 

Assim, é evidente que, no contexto específico da pura cláusula de não 

indenizar, a validade e extensão de efeitos de tal disposição contratual estaria 

abarcando os terceiros que atuam na consecução do contrato e que estão sob a 

tutela direta do contratado e na execução do objeto contratual propriamente dito, 

sendo esses terceiros entendidos como prepostos do contratado, ou seja, estes 

estariam atuando diretamente no cumprimento da obrigação original. 

 

 

3.3 Características específicas da CCNI 

 

 

                                                           

32  AGUIAR DIAS, José de. Cláusula de não-indenizar: chamada cláusula de irresponsabilidade. 
3. ed. rev. Rio de Janeiro, Forense, 1976, p. 140. 
33  FERNANDES, Wanderley. Cláusula de Exoneração e de Limitação de Responsabilidade. 
São Paulo. Editora Saraiva, 2013. 
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 Superada a análise da cláusula pura de não indenizar, deve-se agora, de 

posse de informações essenciais, retornar à análise e qualificação do objeto do 

presente estudo e avançar na compreensão da CCNI. 

 Como dito anteriormente, a cláusula em questão surgiu da necessidade 

de Estados e suas respectivas agências espaciais assegurarem e minorarem 

riscos inerentes à consecução de pesquisas e desenvolvimento aeroespaciais. 

Na atualidade, vemos a migração desse instituto para relações puramente 

empresariais e privadas, em que os objetivos são outros e, acima de tudo, em 

que ambas ou as diversas partes da relação contratual buscam obter o maior 

benefício econômico possível com o contrato, nem sempre observando ou 

guardando uma relação de preservação de equilíbrio entre si.  

Nesse contexto é que se deve entender e analisar a aplicação da CCNI e 

verificar se sua aplicação está adequada, bem como se preserva os interesses 

de todos os envolvidos e, acima de tudo, preserva as cláusulas gerais do CC. 

 

 

3.3.1 Estipulação em favor de terceiro e promessa de fato de terceiro 

  

 

A CCNI, como destacou Antônio Junqueira, assemelha-se à cláusula de 

não indenizar, mas, como bem observou, também é composta por outros 

elementos que a distinguem daquela, quais sejam a promessa de fato de terceiro 

e a estipulação em favor de terceiro, elementos que precisam ser bem 

destacados para que se fale na efetividade e na existência da cláusula cruzada 

e na produção de seus regulares efeitos. 

 A renúncia à indenização, apesar de ser um elemento fundamental dessa 

modalidade de cláusula, já é elemento essencial da cláusula pura de não 

indenizar, sendo assim um elemento comum entre ambas, não havendo 

necessidade de discorrer mais profundamente sobre essa característica, a não 

ser pelo fato de que essa renúncia deverá ser manifestada por todos os 

integrantes das cadeias contratuais, sob pena de, em assim não o fazendo, não 

se operar o efeito almejado com a CCNI.  

 Como já visto anteriormente, por se tratar de uma espécie de obrigação 

cumulativa, a CCNI somente produzirá a integralidade de seus efeitos se todas 
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as partes, que de alguma forma integrarem a operação econômica, concordarem 

e manifestarem expressamente sua concordância com tal renúncia. A anuência 

e concordância de todas as partes são essenciais para que a cláusula se 

aperfeiçoe e produza a integralidade de seus efeitos34. 

 Assim, a promessa de fato de terceiro35 e a estipulação em favor de 

terceiro36 constante dessa cláusula são elementos essenciais à sua existência, 

sem os quais não haveria que se falar na CCNI. 

 A estipulação em favor de terceiros decorre da garantia dada no corpo da 

cláusula pela parte contratante de que não buscará, ante os terceiros 

contratados ou que venham a atuar com o outro contratante, qualquer 

modalidade de indenização a título de reparação dos danos que estejam 

acobertados pela cláusula.  

 Nos termos do art. 436 Código Civil, a estipulação em favor de terceiros 

garante ao terceiro beneficiário daquela declaração o direito de buscar o 

cumprimento da obrigação. 

 Por sua vez, a promessa de fato de terceiro acarreta ao promitente a 

obrigação de obter a anuência e concordância do terceiro, sob pena de 

responder por perdas e danos pelo não cumprimento de tal promessa, obrigação 

essa que resta expressa no art. 439 Código Civil. 

No tocante à estipulação em favor de terceiro e à promessa de fato de 

terceiro, vê-se que os contratantes originários dispõem e se obrigam a fazer valer 

tal dispositivo de renúncia a uma possível indenização a todos os agentes que 

vierem a integrar a relação, independentemente de que essas relações futuras 

                                                           

34 “[...] a produção de eficácia jurídica de negócios perante terceiros depende, portanto, em geral, 
de uma providência publicitária, para que todos os interessados saibam que determinado 
negócio se deu e pode afetá-los. Sem essa providência não há que se falar, para o Direito Civil 
tradicional, em geral, de quebra da relatividade, entendida como produção de eficácia jurídica 
perante terceiros por força de um negócio jurídico” (KATAOKA, 2008, p. 69). 
35 Nos dizeres de Orlando Gomes, seria aquela que “Permite a lei prometa alguém fato de 
terceiro, sendo válida, portanto, a promessa de prestação a ser executada por pessoa que não 
se obrigou pelo contrato, mas o terceiro, cujo fato foi prometido, somente se obriga a cumpri-lo 
se consentir. Recusando-se, o contrato a cargo de terceiro não tem por efeito, 
consequentemente, obrigá-lo, pois, realmente, não o vincula, possível não sendo a sua execução 
coativa sob forma específica” (GOMES, 2000, p. 165). 
36 Orlando Gomes explica que “A estipulação em favor de terceiro é, realmente, o contrato por 
via do qual uma das partes se obriga a atribuir vantagem patrimonial gratuita a pessoa estranha 
à formação do vínculo contratual”, e continua “A vantagem patrimonial estipulada em proveito do 
terceiro pelo estipulante resulta do cumprimento de obrigação contraída pelo promitente. Em tal 
contrato as partes são apenas duas, pois o beneficiário é pessoa estranha ao contrato, cujos 
efeitos a ela, entretanto, se estendem, contrariando o princípio da relatividade” (GOMES, 2000, 
p. 166). 
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decorram de contratos autônomos ao contrato original, ou seja, a utilização da 

CCNI pressupõe a existência da coligação contratual, pois esta vinculará, ou pelo 

menos assim pretende, que todos os demais contratos que venham a ser 

celebrados por qualquer uma das partes originais visando à consecução do 

objeto contratual, ou parte dele, estejam submetidos àquela obrigação original 

de renúncia à indenização. 

 Dessa forma, analisada e decomposta a CCNI à luz do direito brasileiro, 

é possível extrair uma primeira conclusão, qual seja: a aludida cláusula, quando 

analisada no sistema brasileiro, poderá ser utilizada, uma vez que os elementos 

que a compõem são válidos e plenamente admitidos no direito do país.  

 Resta agora, dentro da linha de desenvolvimento do presente trabalho, 

avaliar os efeitos e consequências decorrentes da utilização da cláusula, para 

então concluir se essa aplicação, em uma realidade diversa daquela originária, 

gera ou não distorções que modificam a essência do clausulado. 
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4 CAUSAS E EFEITOS DA APLICAÇÃO DA CCNI NOS CONTRATOS PARA 

REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 

 

 

4.1 A alocação eficiente de riscos como causa de utilização da CCNI no 

Brasil 

 

 

Assim, como se denota da análise efetuada até o momento, a CCNI 

pressupõe um grande grau de sofisticação, não apenas no objeto contratual, mas 

também das partes que o integram. O dispositivo possui elevado grau de 

complexidade e demanda um intenso trabalho de negociação e cooperação 

entre as partes.  

A priori, sua adoção somente se justifica em situações tais em que os 

valores e a complexidade do objeto contratual sejam de grande monta e que não 

seja possível às partes atuar de forma isolada, como contratante e contratado, 

mas, sim, como aliados ou consorciados, cooperando e atuando para a 

realização um objetivo comum.  

Dessa forma, é evidente que a adoção da CCNI não se faz presente nem 

necessária nos contratos comuns, em que, usualmente, tanto as partes como o 

objeto são simples ou bem determinados, não demandando um elevado grau de 

sofisticação do instrumento contratual. 

Posto isso, a utilização da CCNI se verificará, normalmente, em situações 

complexas, em que a sofisticação das partes contratantes e os valores 

envolvidos sejam de tal magnitude que demandem a intervenção de diversos 

agentes e com as mais variadas expertises técnicas. 

Como exemplo de relação complexa e dentro do objetivo do trabalho, 

podem-se citar os contratos visando à realização de grandes obras de 

infraestrutura (ferrovias, hidrelétricas, rodovias, portos etc.) e obras de 

desenvolvimento de novos parques industriais. 

Em ambas as hipóteses, essas obras não apenas demandam 

conhecimentos de engenharia civil (empreitada simples), mas, em sua grande 
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maioria, dependem de vastas estruturas de financiamento (Project Finance)37, 

desenvolvimento de equipamentos e tecnologia, elaboração de projetos e outros 

itens, os quais não são realizados por apenas uma única empresa.  

Esses projetos utilizam, simultaneamente, grande quantidade e diversas 

espécies de contratos. Assim, por via de consequência, os grandes projetos 

necessitam de uma vasta teia de relações contratuais, possibilitando aos 

agentes envolvidos, maior nível de segurança no cumprimento das obrigações e 

cooperação entre si38. 

Nesse cenário contratual complexo, é que surge a importância da 

utilização da CCNI, com todas as suas características até aqui explicitadas, para 

garantir que uma parte não acabe tendo de responder ou arcar, isoladamente, 

com perdas e/ou prejuízos decorrentes de atos que não estão sob seu controle 

ou gestão direta.  

A preocupação com a eficiência na alocação de riscos nos grandes 

projetos é tão elevada que a FIDIC (Federação Internacional de Engenheiros 

Consultores), dentro de seus formulários-padrão de contratos de construção 

internacional, estabeleceu a utilização de alguns modelos da CCNI como forma 

de alocação eficiente de riscos, sendo certo que esses modelos são exigidos 

pelos agentes financiadores como condição para financiar os grandes projetos39. 

O racional econômico, representado dentro do modelo contratual em 

questão, serve de base e fundamento à importação e utilização da CCNI, a qual 

                                                           

37 Eduardo Kataoka define o project finance como “uma técnica de financiamento que se baseia 
no sucesso do empreendimento, já que não existe um patrimônio suficiente para cobrir o 
investimento em caso de insucesso do mesmo”.  
[...] 
O project finance é uma modalidade de financiamento em que há um enorme complexo de 
contratos ligados entre si pela sua finalidade econômica comum, e que podem vir a sofrer uma 
coligação voluntária” (KATAOKA, 2008, p. 100-102). 
38 Marcelo Fernandes, acerca das vantagens do estabelecimento de uma cadeia contratual, 
esclarece que “[...] a instituição de dada cadeia contratual possui um escopo muito mais claro. 
Ela permite a potencialização das vantagens de determinadas atividades econômicas, mediante 
o aproveitamento das especialidades dos diversos atores contratuais e, mais importante, viabiliza 
uma alocação dos riscos no contexto da construção da causa supracontratual, do fim próprio do 
sistema. Nesse sentido, nada mais legítimo que a participação de todos os integrantes do grupo 
e o adequado cumprimento de seus contratos constituam parte essencial para o alcance dessa 
finalidade específica. E mais, institui-se em todas as partes, uma legítima expectativa em torno 
do adequado funcionamento do grupo, que necessariamente pressupõe o cumprimento das 
obrigações que dele emanam” (FERNANDES, 2014, p. 240). 
39 “Financiadores internacionais como o Banco Mundial tinham, durante muitos anos, adotado as 
condições da FIDIC como parte de seus documentos de licitação padrão aos quais os bancos 
solicitavam que seus mutuários e recebedores de auxílio aderissem” (SMITH, 2012, p. 186-187). 
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é utilizada como instrumento garantidor de maior previsibilidade do risco 

existente na cadeia contratual. 

Contudo, a CCNI não pode ser imposta unilateralmente, deve sim ser 

objeto de ampla negociação contratual, em que as partes, de forma equilibrada 

e com pleno conhecimento de suas obrigações e prestações, possam 

transacionar seu risco e garantir maior estabilidade e cooperação na relação 

contratual40. 

Ademais, essa modalidade de cláusula deve ser vista e analisada sob o 

aspecto de uma nova modalidade de garantia contratual, em que as partes, livre 

e conscientemente, pactuam os limites de suas responsabilidades, sem assumir 

o custo de responsabilidades que não estão sob sua esfera de atuação ou 

gestão. 

Essa análise criteriosa acerca dos riscos assumidos ou das exonerações 

concedidas é essencial para o alcance dos efeitos almejados com a adoção da 

CCNI. Não se pode perder de vista que as partes contratantes, usualmente, são 

empresas privadas, as quais não possuem capacidade financeira para arcar 

isoladamente com enormes prejuízos, os quais podem montar em bilhões de 

reais.  

Assim, diferentemente do que ocorre no contexto em que se originou a 

aplicação da cláusula (relações entre Estados nacionais e suas agências), no 

ambiente privado, os potenciais riscos envolvidos podem superar em muito a 

capacidade financeira de um ou de todos contratantes, podendo inclusive leva-

los, em situações extremas, à falência. 

Dessa forma, o elemento essencial da utilização da CCNI, tal qual em sua 

origem, continua a ser a cooperação entre todos agentes da cadeia contratual, 

sendo essencial esse elemento como fator de interpretação e preservação da 

integridade do clausulado e do seu equilíbrio41.  

                                                           

40 “O contrato, que não esgota todas as obrigações mas concentra grande parte delas, em razão 
do princípio da solidariedade e das diretrizes do Código Civil de 2002, é um meio de colaboração 
entre as partes, de tal maneira que credor e devedor não devem ser considerados como partes 
antagônicas e sim como partícipes imbuídos de obter um fim comum, que é o regular 
cumprimento da avença assumida” (NANNI, 2008, p. 308). 
41 Judith Martins-Costa esclarece que “a colaboração possibilita o adimplemento porque, para 
que seja eficazmente atingido, é necessário que as partes atuem, ambas, em vista do interesse 
legítimo do alter. As partes de uma relação obrigacional não são entidades isoladas e estranhas, 
atomisticamente consideradas: pelo contrário, tendo se aproximado em virtude de contato social 



40 

 

 

Feita essa primeira análise sobre as razões de utilização da CCNI, o 

próximo passo será compreender seus principais efeitos (além daqueles já 

mencionados no capítulo anterior) e potenciais riscos. 

 

 

4.2 A CCNI como elemento de coligação contratual 

 

 

 O primeiro efeito a ser destacado na utilização da CCNI e que possibilita 

e justifica sua adoção nas modelagens contratuais utilizadas na realização de 

grandes obras é a capacidade de gerar uma coligação contratual entre os 

participantes da relação, o que estimula a cooperação dos agentes na conclusão 

do negócio. 

 Quando da realização de um grande projeto de engenharia, como 

destacado anteriormente, são celebrados diversos instrumentos contratuais, 

com os mais variados objetivos. Assim, é possível que as diversas partes figurem 

ou não em todos os instrumentos pactuados, mas, mesmo não figurando em 

todos os contratos, todas podem ser afetadas42 no curso do cumprimento da 

obrigação central. 

 Nessa espécie de relação contratual complexa, costumeiramente, são 

realizados intricados estudos econômico-financeiros de viabilidade do projeto, os 

quais envolvem todas as pontas da relação contratual. Esses estudos visam a 

apurar e concluir uma engenharia contratual que garanta maior efetividade e 

elimine eventuais ineficiências, buscando, na maior parte dos casos, um elevado 

                                                           

juridicamente qualificado por graus de proximidade ou distância (e o grau que aproxima dois 
contratantes é extrema proximidade), as partes estão entre si relacionadas, razão pela qual a 
necessidade de colaboração intersubjetiva constitui, como afirmou Menezes Cordeiro, ‘princípio 
geral de disciplina obrigacional’” (MARTINS-COSTA, 2003, p. 26). 
42 Sobre a repercussão de efeitos dentro da cadeia contratual, vale destacar passagem de lavra 
de Marcelo Fernandes: “Tanto a complexidade quanto a unificação do sistema reforçam a tese 
de que a relatividade contratual efetivamente assume sua mais moderna dimensão no seio da 
coligação contratual. Essa interação e o constante funcionamento conjunto trazem consigo a 
consequência de que não se pode (isto é impossível) individualizar-se o raio de efeitos de cada 
relação jurídica componente do grupo. A ideia de eficácia externa dos contratos, própria da nova 
concepção da relatividade contratual, apresenta-se com muita clareza nesse contexto, porquanto 
uma parte dos efeitos desses contratos projeta-se para o sistema e integra, juntamente com os 
efeitos dos demais negócios jurídicos, a eficácia da própria cadeia contratual, associando-se à 
causa global, inerente ao grupo” (FERNANDES, 2014, p. 243). 



41 

 

 

grau de coordenação e cooperação entre os diversos atores da relação, motivo 

pelo qual esses contratos não podem e não devem ser avaliados isoladamente43.   

 Pelas razões acima é que se adota a CCNI, a qual, dentro das premissas 

financeiras analisadas preliminarmente, tem por objetivo garantir o equilíbrio da 

relação e evitar inúmeros litígios entre os agentes e, o mais importante, a 

reparação de eventuais prejuízos suportados pelas partes individualmente. 

 Sobre a vinculação entre os diversos instrumentos contratuais, não é 

demais citar o ensinamento de Giuseppe Ferri:  

 

[p]ara que uma relação, da qual surjam prestações múltiplas e de 
natureza diversa, deva ser considerada um negócio único, é 
necessário que, não obstante a falta de homogeneidade, haja entre as 
várias prestações uma conexão tal, uma relação de dependência tal, 
que resulte única a sua função econômica, isto é, a causa: é, em 
substância, a unidade econômica, a unidade material que determina a 
unidade jurídica44. 

 

 Nos contratos visando à realização de uma grande obra, essa unidade 

econômica está presente, pois todos os instrumentos gerados no corpo desse 

grupo, direta ou indiretamente, visam a executar uma parte do todo, sendo 

assim, é incontestável a existência desse elemento essencial de unicidade, que 

é a conclusão da obra. 

 Para poder disciplinar ou regular de forma adequada essa teia contratual 

e, acima de tudo, preservar direitos e obrigações das partes envolvidas em tais 

negócios jurídicos, o Direito – aqui entendido como ciência – teve que se adaptar 

a essa nova realidade, não sendo possível mais admitir-se a adoção de modelos, 

fórmulas e padrões estanques de interpretação e aplicação. 

 No presente estudo, o qual não objetiva aprofundar a análise da coligação 

contratual em si, serão utilizadas algumas premissas acerca do instituto, 

possibilitando entender suas consequências, mediatas e imediatas, aos 

partícipes de contratos coligados, bem como entender a extensão de efeitos de 

                                                           

43 “Portanto, diante da presumível inexistência do contrato isolado do resto do mundo jurídico, o 
que deve ser buscado é aquele vínculo capaz de impor algum tipo de efeito jurídico peculiar aos 
contratos por ele interligados, um vínculo que possua relevância não apenas econômica, mas 
especificamente jurídica. No justo-meio estaria, então, uma definição capaz de reconhecer a 
amplitude inerente a um tal gênero, apontando, contudo, os elementos necessários para a sua 
definição” (KONDER, 2006, p. 96). 
44 (MARINO, 2009, p. 50) 
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cláusulas contratuais, especialmente a CCNI, inseridas em um instrumento 

contratual ante os demais instrumentos e partes constantes do grupo contratual. 

 

 

4.2.1 Breve definição de coligação contratual 

 

 

  

 Como dito anteriormente, na sociedade atual, as relações negociais são 

cada vez mais complexas e, especialmente, nas grandes operações, em que os 

montantes envolvidos são relevantes e o objeto contratado demanda a 

intervenção de diversos agentes distintos, faz-se necessária a adoção de vastas 

estruturas contratuais que possibilitem aos agentes um mínimo grau de 

confiança e segurança acerca das obrigações que estão sendo avençadas. 

 Nessa esteira de raciocínio, pode-se dizer que a coligação contratual, 

portanto, pode decorrer de aspectos outros que não necessariamente jurídicos, 

os quais servem de base para criar uma vinculação expressa ou não entre 

diversos instrumentos.  

 Nos dizeres de Francisco Marino, contratos coligados podem ser 

conceituados como “contratos que, por força de disposição legal, da natureza 

acessória de um deles ou do conteúdo contratual (expresso ou implícito), 

encontram-se em relação de dependência unilateral ou recíproca”45. 

Roberto Rosas, por sua vez, leciona que  

 

[a] teoria dos contratos coligados ou da conexão de contratos reflete 
as novas tendências do direito contratual sequioso de novas formas, 
substituindo os já sovados contratos nominados. [...] Os contratos 
individuais ligam-se entre si por um nexo, para formar a coligação. 
Ainda que os contratos estejam destacados individualmente, ligam-se 
por um vínculo substancial, uma relação de dependência. [...] Há 
unidade de interesse econômico46. 

 

                                                           

45 (MARINO, 2009, p. 99) 
46 ROSAS, Roberto. Contratos Coligados. Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário e 
Empresarial, n. 3. São Paulo: Revista dos Tribunais, jan. a mar. 1978, p. 53. 



43 

 

 

Assim, o elemento essencial para caracterização da coligação contratual 

decorre de algo além do próprio instrumento e que todas as partes guardam ou 

almejam uma causa maior, uma finalidade econômico-jurídica47 comum. 

Nos dizeres de Eduardo Takemi Kataoka, “Em matéria de coligação 

contratual, os diversos contratos devem poder ser reconduzidos a uma unidade, 

que neste caso é econômica. Os vários contratos integram uma mesma 

operação econômica unitária”48. 

Ainda nessa linha de pensamento, Francisco Marino disserta que “[...], a 

noção de operação econômica é, efetivamente, imprescindível para a adequada 

interpretação e regulação dos articulados e cada vez mais complexos negócios 

contratuais”49. 

Ante essas breves manifestações, pode-se intuir que o fundamento 

econômico é elemento essencial para a caracterização da existência de 

coligação contratual, e esse fundamento não pode, jamais, ser desconsiderado 

quando da busca pela melhor interpretação do conjunto contratual. 

 

 

4.2.2 A CCNI como elemento de coligação voluntária contratual 

 

 

A coligação contratual, como visto anteriormente, decorre não apenas do 

instrumento contratual propriamente dito, mas, sim, do interesse econômico que 

subsidia a realização dessa operação, interesse esse que acabará representado 

na redação dos dispositivos contratuais. 

Na hipótese da CCNI, está-se diante da expressa manifestação das 

partes, sendo, desse modo, essencial a concordância de todos os membros da 

relação acerca de seu interesse em disciplinar o grupo contratual de forma a 

garantir que aquela disposição prevaleça para todos os participantes da relação.  

                                                           

47 KONDER, Carlos Nelson. Contratos Conexos: Grupos de contratos, redes contratuais e 
contratos coligados. Rio de Janeiro. Editora Renovar. 2006, p. 117. 
 
48 (KATAOKA, 2008, p. 64). 
49 (MARINO, 2009, p. 29) 
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É de se destacar a essencialidade da concordância expressa, pois, como 

visto anteriormente, a CCNI é composta também pela renúncia, a qual somente 

atingirá seus plenos e regulares efeitos com a expressa concordância de todos 

os agentes. 

Essa modalidade de coligação, nos dizeres da doutrina, é chamada de 

coligação voluntária50, e nesse ponto é que se torna essencial a análise do 

fenômeno da coligação contratual diante da existência de uma CCNI, pois não 

basta apenas a inclusão da cláusula; é essencial, para que essa produza seus 

regulares efeitos, a expressa aceitação e conhecimento de todos os 

participantes ao seu teor. 

Nos dizeres de Eduardo Takemi Kataoka: 

 

As partes podem, sintetizando o que dissemos até aqui, por força de 
sua liberdade de contratar, criar cláusulas contratuais, que incluem a 
possibilidade de abranger condições que, na prática, façam com que 
os contratos produzam interferências recíprocas. E aqui se configura a 
coligação, já que é definida de modo amplo como sendo a produção 
de efeitos de um contrato em outro51. 

 

Ora, o objetivo da CCNI é estender seus efeitos a todos os contratantes, 

sem qualquer exceção, de forma a garantir que nenhuma das partes possa ser 

obrigada a indenizar algum dos agentes que participam da coligação contratual 

por eventuais danos ocorridos no curso do cumprimento do contrato. 

Nesse sentido, não há dúvidas de que essa modalidade de cláusula 

resultará em coligação voluntária expressa, pois, por meio da aplicação desse 

dispositivo contratual, todos os demais atos deverão observar e guardar essa 

estipulação, sob pena de ineficácia do dispositivo. Sendo assim, a ausência de 

manifestação de um dos agentes, pelo menos em relação àquele que não 

concordou, não permitirá que a cláusula alcance a sua plenitude e garantirá o 

direito de regresso daquele que restar prejudicado em razão dessa ausência de 

aceitação por todos os membros da cadeia contratual. 

Não há dúvidas, portanto, de que a CCNI visa a garantir a efetividade da 

engenharia econômico-financeira realizada quando da formatação do negócio 

                                                           

50 Nos dizeres de Francisco Marino, “A união ‘voluntária’ entre contratos pode advir de cláusulas 
contratuais que expressamente disciplinem o vínculo intercontratual (‘coligação voluntária 
expressa’), ou pode ser deduzida a partir do fim contratual concreto e das circunstâncias 
interpretativas (‘coligação voluntária implícita’)” (MARINO, 2009, p. 107). 
51 (KATAOKA, 2008, p. 82). 
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em si. As partes buscam, com a aplicação dessa cláusula, garantir que os 

eventuais riscos decorrentes da relação e que não estejam diretamente 

vinculados a suas ações ou de seus contratados lhe sejam imputados, o que 

poderia acarretar o desequilíbrio da equação econômico-financeira do contrato. 

 

 

4.3 Riscos na utilização da CCNI 

 

 

Após analisado o surgimento da CCNI, a sua recepção diante do direito 

brasileiro e os efeitos desejados de sua aplicação, o estudo focará nos riscos da 

utilização da CCNI, especialmente, considerando tratar-se de um dispositivo 

contratual originado em um sistema legal diferente do brasileiro. 

 

 

4.3.1 Os riscos da “irritação jurídica” na importação de modelos 

 

 

O primeiro risco que se deve considerar quando da utilização da CCNI, 

diz respeito às consequências da importação e aplicação dessa cláusula no 

sistema jurídico brasileiro, bem como para um contexto de aplicação diverso de 

sua origem. 

Essa análise prévia objetiva garantir que a utilização da cláusula esteja 

adequada aos fins almejados quando de sua construção e utilização pelos 

contratantes. 

A importação de um instrumento jurídico e suas consequências foram 

analisadas por Teubner, que concluiu que esse transporte de elementos de um 

sistema legal para outro cria uma irritação do sistema receptor, o que acarretará 

a modificação, se não dos termos utilizados, dos efeitos e consequências 

daquele instrumento52. 

Nesse ponto, destaca-se o principal risco na utilização da CCNI, pois, se, 

de fato, na importação da cláusula, esta, ao ser recebida no novo sistema, sofre 

                                                           

52 TEUBNER, Gunther. Legal Irritants: Good Faith in British law or How Unifying Law Ends up in 
New Divergences. The Modern Law Review, vol. 61, nº 1 (jan., 1998), p. 28. 
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modificações, não de seus termos, mas de seus efeitos, é necessária maior 

cautela e análise acerca de quais seriam essas modificações apontadas por 

Teubner e suas consequências. 

Por sua vez, Legrand entende que  

 

Na melhor das hipóteses, o que pode ser transportado de uma 
jurisdição para outra é, literalmente, uma forma de palavras sem 
sentido. Pretender mais é afirmar demais. Em qualquer sentido 
significativo [meaning-full] do termo, ‘transplantes jurídicos’, portanto, 
não podem acontecer. Nenhuma regra na jurisdição que tomou 
emprestado pode ter algum significado no que se refere à regra da 
jurisdição que emprestou. Isso porque, à medida que atravessa 
fronteiras, a regra original sofre necessariamente uma mudança que a 
afeta enquanto regra53. 
 

Assim, enquanto para Teubner tem-se uma possível modificação do 

elemento importado, para Legrand essa importação não seria possível e, por 

consequência, o elemento “transplantado” não guardaria qualquer semelhança 

com sua origem e não poderia produzir qualquer de seus efeitos.  

Dessa forma, sem adentrar e avaliar o mérito de ambos os autores, é 

possível perceber que a aplicação de um elemento oriundo de outro sistema, no 

caso em discussão a CCNI, implicará, no mínimo, sua modificação, e passará, 

necessariamente, a se adequar dentro da realidade em que passou a estar 

inserida. 

Assim, mais uma razão para cautela na utilização da CCNI, especialmente 

no sentido de buscar adequá-la dentro das novas características que passam a 

lhe integrar e sempre observando os limites existentes dentro do sistema que a 

recebeu. 

Ao considerar que a nova utilização da CCNI se dá em um âmbito 

contratual e não mais em acordos de cooperação multilaterais, é importante 

considerar que, nessa espécie de relação (contrato) contratual, existem 

interesses distintos e até mesmo antagônicos, os quais são geradores de direitos 

e obrigações54 entre os agentes contratantes. 

                                                           

53 LEGRAND, Pierre. The Impossibility of ‘Legal Tranplants’. Maastricht Journal of Europe & 
Comparative Law., Vol. 4, p. 111-124. 1997. Tradução de Gustavo Castagna Machado. 
Cadernos Programa de Pós-Graduação Direito/UFRGS. Volume 9, n. 1, 2014. 
54 Orlando Gomes sintetiza a definição de contrato como sendo aquele que “é um pressuposto 
de fato do nascimento de relações jurídicas, uma das principais, senão a mais importante, fontes 
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Enzo Roppo disserta que “as operações que assumem a forma de 

contrato são justamente aquelas em que todos os interessados (além de 

adquirirem vantagens) se expõem a sacrifícios ou pelo menos a riscos 

econômicos”55. 

Nessa esteira de raciocínio, a CCNI, quando utilizada em uma relação 

puramente comercial, com direitos e obrigações, deve ser sopesada de forma a 

garantir que não se utilizem dela como um simples meio de obtenção de 

benefícios unilateralmente (e não mais como elemento integrativo e 

colaborativo). 

Portanto, a migração da CCNI para relações contratuais, em que de fato 

a composição de interesses é diversa, deve ser adotada com todas as cautelas 

cabíveis, a fim de garantir e preservar o equilíbrio almejado por todas as partes 

quando de sua celebração, sob pena de quebra desse ponto de equilíbrio. 

No caso em estudo, conforme será demonstrado a seguir, por força dos 

dispositivos legais que regem a relação contratual no Brasil, a utilização e 

interpretação dessa cláusula, além dos cuidados já mencionados anteriormente, 

precisará também guardar e observar as cláusulas gerais do Código Civil.  

 

 

4.4 A aplicação da CCNI diante dos princípios do equilíbrio contratual, 

boa-fé objetiva e função social 

 

 

Como visto anteriormente, a CCNI opera como um elemento voluntário de 

coligação contratual, posto que sua utilização busca limitar os potenciais riscos 

decorrentes da execução contratual e, com isso, evitar propagação de litígios 

entre os membros da cadeia contratual. 

A utilização da CCNI justifica-se em um cenário de alta incerteza de 

contingências e riscos, não sendo justificável, pelo menos a priori, sua utilização 

em cenários em que não existem tais variáveis e os riscos encontram-se 

plenamente quantificáveis e atribuíveis, salvo se a equação 

                                                           

ou causa geradora das obrigações, o título de criação de nova realidade jurídica, constituída por 
direitos, faculdades, pretensões, deveres e obrigações, ônus e encargos” (GOMES, 2000, p. 13). 
55 ROPPO, Enzo. O Contrato. Tradução de Ana Coimbra. Editora Almedina, 2009, p. 75. 
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econômica/financeira e o valor desse contrato justificarem essa forma de 

alocação de riscos. 

É possível, ainda, inferir que as situações em que a CCNI é aplicável são 

aquelas em que existem grandes interesses financeiros e a complexidade da 

atividade a ser realizada é de grandes proporções e permeada de incertezas 

para todas as partes. 

Ademais, a inclusão da CCNI nessas espécies de contrato pressupõe que 

as partes contratantes obteriam, necessariamente, alguma vantagem para todas 

elas, decorrente de sua utilização. Para o contratante, possivelmente, haverá 

reflexos no preço (diminuição), posto que o contratado poderá excluir dos seus 

custos grande parte das contingências que usualmente seriam inseridas no valor 

do contrato, enquanto que o contratado se verá livre dos riscos potenciais da 

execução do contrato e de ter de assumir passivos surgidos em decorrência dos 

subcontratados. 

 Ou seja, a inclusão da CCNI justifica-se sob a premissa de que todas as 

partes irão usufruir de alguma espécie de vantagem, sem a qual não se 

justificaria sua utilização, o que, sob a ótica das cláusulas gerais constantes do 

Código Civil, estaria plenamente adequado. 

Assim, no cenário de aplicação da CCNI em estudo (contratos entre 

empresas privadas), os contratantes, de maneira geral, são plenamente dotados 

de capacidade técnica para avaliar e pactuar suas obrigações e avaliar seus 

riscos. Sendo assim, o contrato deveria guardar, desde sua fase preliminar, 

passando por sua execução e até sua conclusão, o equilíbrio56, preservando a 

equivalência entre obrigações, consagrando a boa-fé e a função social, 

condições essas essenciais a qualquer relação contratual no direito brasileiro57.  

                                                           

56 Paulo Nasser, acerca do equilíbrio contratual previsto no Código Civil, assim se manifesta: “O 
Código Civil, assimilando anseios dos jurisdicionados há algum tempo ensejadores de paulatinas 
construções doutrinárias e jurisprudenciais, adotou o princípio da equivalência material das 
prestações e do equilíbrio contratual.  
Deixou-se de lado a igualdade formal vigorante no Estado Liberal, em que se pressupunha o 
equilíbrio contratual quando não houvesse vícios na declaração de vontade dos contratantes, 
para incorporar a igualdade de cunho material. Esta leva em consideração as peculiaridades do 
contrato em sua concretude, a posição de maior ou menor força dos contratantes, bem como as 
circunstâncias passíveis de se verificar ao longo da execução do contrato que conduzam ao 
desequilíbrio deste, ainda que não se constate mácula na vontade externada pelas partes” 
(NASSER, 2011, p. 77-78). 
57 Tereza Ancona disserta que: “De outro lado, o princípio do equilíbrio econômico do contrato é 
corolário de outros dois princípios do novo sistema de direito privado o da boa-fé objetiva e o da 
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Laura Frantz, ao esclarecer acerca da essencialidade de preservação do 

equilíbrio entre as prestações pactuadas, disserta que:  

 

Essa relação de recíproca dependência entre as prestações subsiste 
não somente no momento da formação do vínculo contratual 
(sinalagma genético), mas também durante o desenvolvimento da 
relação contratual (sinalagma funcional). As prestações 
intercambiadas pelas partes devem permanecer conectadas durante a 
vida do contrato, sendo a excessiva onerosidade o rompimento da 
reciprocidade de prestações, o que elimina a justificativa causal que 
une as prestações e legitima a parte prejudicada a ser liberada do 
vínculo58. 

 

Ainda sobre a necessidade de preservação do equilíbrio contratual, 

independentemente da natureza do contrato e de suas partes, vale transcrever 

algumas considerações de Rodrigo Toscano de Brito: 

 

É igualmente importante repisar, e aqui nos permitimos divergir da 
doutrina pátria, que, se se está diante de um princípio fundamentado 
na idéia de eticidade, lealdade, confiança, socialidade, 
proporcionalidade e razoabilidade, não se pode restringir sua aplicação 
aos contratos de natureza adesiva ou àqueles que contenham 
cláusulas gerais de contratação já prefixadas. Como dito, é certo que 
uma contratação não discutida livremente entre as partes deverá pedir 
com mais frequência o auxílio do princípio da equivalência material, 
mas uma contratação paritária também poderá recorrer ao princípio do 
equilíbrio contratual, a fim de manter a equivalência das prestações. 
Ou seja, o princípio da equivalência material é o princípio social geral 
dos contratos e, por suas bases teóricas, não pode estar adstrito a 
determinada natureza ou espécie contratual59. 

   

                                                           

função social do contrato. No primeiro se apoia o ideal da justiça contratual, que é aplicação 
prática da justiça comutativa que tem por objeto a igualdade entre duas partes e pela qual é 
devido a cada um o que é seu.” E continua: “O contrato justo (que tem prestações equivalentes) 
é aquele no qual há respeito, cooperação e lealdade mútuos, isto significando que não haverá 
vantagens de um lado somente, pois é da essência do contrato bilateral comutativo ou 
sinalagmático que a prestação e a contraprestação sejam equivalentes. Por outro lado, o contrato 
que prestigia equilíbrio das prestações cumpre a sua função social. Ou, a contrario sensu, o 
desequilíbrio contratual sempre repercute socialmente, seja pelo inadimplemento que vai refletir 
inúmeras situações jurídicas tanto do credor quanto do devedor, seja pelos apelos de revisão e 
de renegociação geradores de insegurança social. Ou ainda, quando esse desequilíbrio tornar 
impossível o cumprimento das obrigações assumidas, poderá caminhar para a insolvência, o que 
constituirá um desastre social.” (LOPEZ, 2012. p. 43-44). 
58 FRANTZ, Laura Coradini. Excessiva onerosidade superveniente uma análise dos julgados do 
STJ. In Modelos de Direito Privado/coord. Judith Martins-Costa 1. ed. São Paulo: Marcial Pons, 
2014. p. 220-221. 
59 BRITO, Rodrigo Toscano de. Equivalência Material dos contratos: civis, empresariais e de 
consumo. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 28. 
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Em que pese haver discordâncias doutrinárias acerca da plena aplicação 

do princípio do equilíbrio contratual nos contratos pactuados entre partes 

sofisticadas, parece haver certa coerência com as cláusulas gerais, a ideia de 

que os contratos empresariais, independentemente da capacidade 

técnica/financeira dos contratantes, também necessariamente devem guardar 

uma razão de equivalência, não sendo lícito se admitir que a mera presunção de 

capacidade técnica e conhecimento jurídico permita a existência de iniquidades 

dentro de uma relação contratual60. 

 Assim, independentemente de a CCNI pressupor a existência de uma 

relação de cooperação e sua aplicação estar lastreada dentro de uma 

engenharia contratual, sua aplicação e efetividade deve sempre representar, 

perante os partícipes da relação contratual, uma ferramenta de manutenção e 

garantia do equilíbrio da relação contratual originariamente desejada por todas 

as partes.  

Dessa forma, se a CCNI acarretar benefícios ou vantagens 

desproporcionais a uma das partes ou apenas a um grupo, estar-se-ia admitindo 

o desequilíbrio, não importando, nesse caso, o fato da capacidade das partes 

quando da celebração do contrato, mas, sim, o resultado de sua aplicação61. 

 Não obstante o observado acerca da preservação do equilíbrio contratual, 

não se pode perder de vista, ainda, que a CCNI precisa preservar a boa-fé 

objetiva62.  

                                                           

60 Ainda nessa mesma esteira de pensamento, Paulo Nasser: “Em nosso sentir, afigura-se de 
basilar importância para identificação do princípio da equivalência material das prestações e do 
equilíbrio contratual o exame do instituto do enriquecimento sem causa. Com efeito, o 
enriquecimento sem causa, que trata de hipótese em que existe manifesta vantagem a uma das 
partes, em prejuízo da outra, é fruto da verificação do desequilíbrio e iniquidade contratuais, cuja 
causa pode estar atrelada tanto ao momento da declaração de vontade e celebração do contrato 
como ao momento da execução daquilo que foi objeto de contratação, surgindo de forma 
superveniente” (NASSER, 2011, p. 78). 
61 “O princípio basilar do equilíbrio contratual determina que, em todo e qualquer momento 
situado ao longo do tempo da relação existente entre os contratantes, a prestação de uma dada 
obrigação deve corresponder à equivalência de sua contraprestação, mantendo-se idênticas 
condições de proporcionalidade patrimonial quando da transferência material da prestação 
mediante a transferência monetária fornecida pela contraprestação” (MERENIUK, 2005, p. 171-
172).  
62 Nos dizeres de Marcelo Fernandes: “O elemento central em que reside a boa-fé em sua 
acepção objetiva consiste na confiança recíproca. No âmbito da relação obrigacional ou 
contratual, cada uma das partes deve comportar-se de modo a não iludir indevidamente a outra 
ou frustrar as legítimas expectativas e os interesses do outro contratante quanto à execução do 
contrato e tudo o que o cerca” (FERNANDES, 2014, p. 71).  
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 As partes devem guardar tanto na fase de negociação como nas fases 

de execução e pós-contratual uma conduta condizente e alinhada à boa-fé, não 

sendo lícito que uma das partes se beneficie em prejuízo de outra em razão de 

fatores não mensurados ou não revelados quando da celebração do contrato63. 

A conduta das partes sempre deve guardar o quanto disposto nos artigos 421 e 

422 do Código Civil64. 

 Portanto, a conduta das partes desde a formação do negócio e durante 

sua execução é fundamental para avaliar a adequação na utilização da CCNI.  

A CCNI nada mais é do que uma ferramenta na busca pela maior 

eficiência contratual, em que as partes transigem de forma prévia acerca de 

potencial direito à reparação, e sua utilização, se bem lastreada, será um 

instrumento de apaziguamento de conflitos entre as partes e de concretização 

do espírito cooperativo que lhe é inerente. 

 Ainda nesse sentido, vale transcrever breve passagem de autoria do 

professor Wanderley Fernandes sobre clareza e transparência de cláusulas que 

limitem ou exonerem a responsabilidade das partes: 

 

O princípio da transparência permeia a todos os ordenamentos 
jurídicos, embora tenha se desenvolvido sob essa denominação pelos 
tribunais alemães, em especial nas relações de consumo. De acordo 
com Joachim Schmidt-Salzer, a hipótese visada pelas partes e o modo 
de aplicação da cláusula devem emanar do próprio texto da cláusula. 
Disso resulta que um dos atributos da cláusula deve ser a clareza, ao 
mesmo tempo evidenciando que a cláusula foi dada ao conhecimento 
da parte que renuncia à indenização. O ‘racional’ dessa regra está 
presente no fato de que ninguém, naturalmente, aceitaria suportar o 
dano causado por outrem, com negligência, sem que tivesse acordado 
expressamente com tal condição. Não se pode presumir, portanto, a 
aceitação desta regra, razão pela qual é indispensável deixar claro que 
a limitação ou a exoneração de responsabilidade foi efetivamente 
aceita pelo credor65. 

  

                                                           

63 Segundo Clovis do Couto e Silva, no contrato há “o dever bilateral de proteção, que impede 
que uma das partes cause à outra algum dano, em razão da sua atividade. Existem, assim, 
deveres do credor, que não são deveres para consigo mesmo, mas sim deveres jurídicos. Muitos 
deles consistem em conduta determinada, em comunicar algo, em indicar alguma circunstância, 
em fornecer informações, cuja omissão pode causar dano a outro figurante”. (COUTO E SILVA, 
2006, p. 40) . 
64 “Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do 
contrato. Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, 
como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. 
65 FERNANDES, Wanderley. Cláusula de Exoneração e de Limitação de Responsabilidade. 
São Paulo. Editora Saraiva, 2013. 
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 Resta evidente a necessidade de extrema cautela na utilização da CCNI, 

pois se está disciplinando não mais a relação de dois agentes, mas de diversos, 

os quais nem sempre estão diretamente relacionados, mas, por força da 

coligação contratual, encontram-se vinculados. 

 Assim, para que CCNI alcance seu objetivo efetivo  de mitigar os riscos 

do negócio, é essencial que às partes seja dado pleno conhecimento de sua 

extensão e efeitos. É ainda essencial que sua redação esteja dotada da maior 

clareza e objetividade possível, evitando com isso que qualquer das partes seja 

prejudicada por uma interpretação dissonante da real intenção quando de sua 

celebração. 

 Não se questiona a utilidade e importância de tal ferramenta, pois é 

evidente que esta pode favorecer a todos de forma a trazer maior colaboração 

na realização do objeto contratual e ainda propiciar obtenção de benefício 

econômico às partes, pois a CCNI evitará alocação de grandes montas de 

recursos financeiros para garantia de possíveis riscos. 

 Fato é que a CCNI é uma ferramenta de grande utilidade, mas, como tal, 

somente alcança seu melhor resultado se utilizada de forma adequada, com a 

devida segurança e amparada do melhor conhecimento. 
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5 ALGUMAS ESPÉCIES CONTRATUAIS QUE COMPORTAM A UTILIZAÇÃO DA 

CCNI 

 

 

Neste capítulo, serão analisadas algumas hipóteses de relações 

contratuais que melhor comportam a utilização da CCNI. 

Essa análise de modelos terá por premissa a existência de colaboração 

entre os contratantes, que, ao invés de atuarem como polos antagonistas da 

relação, devem estar imbuídos cooperação em suas condutas, visando, por meio 

da satisfação de ambos, à consecução de seus objetivos comuns. 

Assim, serão avaliadas duas modalidades contratuais específicas, as 

quais têm ganhado força no mercado de grandes obras de infraestrutura.  

Como modelos de relação contratual mais adequados à utilização da 

CCNI, serão considerados os contratos de aliança e consórcios empresariais, 

sempre destacando que essa análise tem por foco apenas a utilização da CCNI 

e não uma análise pormenorizada de ambos os contratos. 

 

 

5.1 Contratos de aliança 

 

 

Tendo em vista que a CCNI é um tipo específico de cláusula que, na sua 

origem, demanda uma relação de cooperação das partes contratantes, pode-se 
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iniciar a análise dos modelos contratuais utilizados nessa espécie contratação 

pelo modelo de aliança66. 

A aliança, apesar de não se encontrar tipificada no sistema brasileiro, é 

um modelo utilizado e consagrado em outros sistemas há vários anos. Conforme 

disserta Aret Van Wassermar, essa modalidade contratual surgiu inicialmente 

nos anos 1990 e foi desenvolvida para fins de implementação de projetos de 

exploração offshore no Mar do Norte, pelas companhias petrolíferas em razão 

dos elevados custos e prazos para desenvolvimento dos campos de petróleo e 

gás67. 

O contrato de aliança, como se depreende do seu próprio nome, é um 

modelo contratual em que os contratantes, ou melhor, as aliadas, visam à 

realização de um complexo objeto contratual, em vez de atuarem cada qual 

dentro de suas respectivas e tradicionais funções (dono de obra e empreiteiro), 

se aliam e passam a atuar de forma coordenada para a execução do objeto 

maior68. 

Nessa atuação conjunta, as aliadas passam a figurar, por meio de equipes 

formadas por membros das empresas, como um único ente, e essa atuação 

acaba por resultar na interação e participação em todas as fases da realização 

contratual69. 

                                                           

66 Arent Van Wassenaer diz que a aliança é “a estrutura contratual na qual as partes envolvidas 
trabalham juntas para alcançar o sucesso do projeto, havendo uma partilha das consequências 
financeiras do nível desse sucesso” (WASSENAER, 2012, p. 79). 
67 (WASSENAER et al., 2012., p. 88)  
68 Wanderley Fernandes e Caio Farah Rodrigues, ao buscar explicar as origens do surgimento 
dessa figura contratual, assim dissertam: “Apesar de suas notas peculiares, não se pode afirmar 
ser a aliança regime contratual inédito. Ela decorre, fundamentalmente, de uma combinação de 
formas jurídicas conhecidas, concebida com o objetivo de enfrentar as reconhecidas deficiências 
da empreitada integral a preço global e do simples contrato por administração, sobretudo em 
contextos específicos, como o de empreendimentos de alta complexidade, que se caracterizam 
não apenas pelo porte econômico, mas também, em razão da multiplicidade de tecnologias e 
disciplinas técnicas envolvidas e da premência quanto ao tempo, da intensa inter-relação entre 
as prestações das partes e, inclusive, de um nível de incerteza não trivial quanto à determinação 
do próprio objeto a ser executado” (FERNANDES, Wanderley; RODRIGUEZ, Caio Farah. 
Aspectos contratuais da “Aliança” em Empreendimentos de Infraestrutura. In: Contratos 
Empresariais: Contratos de Organização da Atividade Econômica. Wanderley Fernandes, 
coordenador. São Paulo: Saraiva, 2010, (Série GVlaw), p. 135). 
69 Conforme ensina José Virgilio Lopes Enei: “A referida organização virtual não é uma pessoa 
jurídica, e tampouco as suas partes tornam-se sócios formais que compartilham perdas e lucros 
de determinado empreendimento tradicional. [...] O contrato multilateral é estruturado sob a 
lógica de uma sociedade fictícia para que possam ser estabelecidas para cada parte 
remunerações ou participações no sucesso ou insucesso do projeto comum, a depender de o 
resultado global do projeto ter superado ou ficado aquém de suas expectativas originais”. (ENEI, 
2012, p. 113-114). 
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Para melhor visualização e comparação com os modelos já conhecidos, 

este estudo valer-se-á de figuras ilustrativas, sendo a primeira um exemplo de 

contratação de empreitada em modalidade turn-key e a segunda um modelo de 

aliança: 

 

Figura 2 – Fluxo de Empreitada em Turn-Key 
Fonte: MOYNIER, Rene Mario Louis Alfonsi. MOYNIER, Marcia Rocha. 

FARIAS FILHO, José Rodrigues de. Contrato de Aliança: Modelo de Contrato. 
IX Congresso Nacional de Excelência em Gestão. Junho de 2013. 
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Figura 3 – Fluxo Contrato de Aliança 
Fonte: MOYNIER, Rene Mario Louis Alfonsi et. Al., 2013. 

 

 

  

Da análise das figuras é evidente que as partes originais da relação atuam 

e figuram sob a denominação de aliança, ente esse sem personalidade jurídica, 

o qual controla e faz a gestão de todas as relações contratuais que estejam 

abaixo de sua estrutura, pelo menos em tese. 

Na prática, o que acaba por ocorrer é que a empresa construtora, mesmo 

que se valendo de uma lista predeterminada de fornecedores, atua como 

contratante desses serviços, enquanto que a empresa dona da obra se mantém 

em um papel de fiscalizador e pagador70. 

Uma das principais características dessa modalidade contratual é a 

cooperação entre os aliados, posto que a aliança entre as partes acarreta, ou 

deveria acarretar, uma partilha equitativa dos ônus e bônus decorrentes da 

operação econômica, sendo de fato um contrato de cooperação entre as 

partes71.  

                                                           

70 Sobre essa dificuldade na implementação do modelo de aliança no Brasil, Leonardo Toledo 
Silva pondera que “Uma das grandes dificuldades da negociação do modelo contratual aliança 
está ligada ao apego das partes à cultura e aos modelos com os quais estão acostumados. Para 
a negociação da aliança é preciso haver uma mudança de cultura e mentalidade. A própria 
formatação do contrato de aliança é, por vezes, chocante, em um primeiro olhar das partes, 
especialmente para os advogados envolvidos” (SILVA, 2012, p. 124). 
71 Sobre essa partilha e completa cooperação das partes no contrato de aliança, vale destacar 
breve passagem do texto de Wanderley Fernandes e Caio F. Rodrigues, que assim se 
pronunciam sobre o tema: “O contrato de aliança somente existirá como tal se houver total 
transparência de informações para que, ao final, as partes partilhem dos resultados positivos ou 
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Ainda para um melhor entendimento acerca dessa modalidade contratual, 

vejamos a explicação de Leonardo Toledo da Silva, o qual define a aliança  

 

[...] como modelo jurídico e até gerencial de contratação de grandes 
projetos de engenharia e construção, que, utilizando-se de 
mecanismos de compartilhamento de riscos, busca estimular, acima de 
tudo, a cooperação entre a construtora e a dona da obra na obtenção 
de um objetivo comum72. 

 

O que fica claro com a definição acima é que a aliança acarreta às partes 

aliadas maior interação na consecução do objeto, e o resultado dessa 

cooperação deve ser auferido e partilhado pelas partes. Assim, o elemento 

essencial dessa figura é uma cooperação formal e material entre as partes 

aliadas, as quais se beneficiam de forma integral, cada uma na parte que lhe 

convém, das vantagens resultantes dessa cooperação. Sob essa perspectiva de 

integral cooperação entre as partes aliadas, o modelo da aliança possui uma 

série de princípios essenciais e norteadores para sua efetivação, entre os quais 

se destacará, por força do objeto ora em estudo, o princípio denominado “sem 

culpa”, o qual Arent Van Wassenaer define da seguinte forma:  

 

[...] – as partes reconhecem que a execução de projetos envolve o 
trabalho de seres humanos e que – embora as partes comprometam-
se a somente contratar pessoal com base no “Melhor para o Projeto” – 
erros podem ocorrer em sua execução. Consequentemente, as Partes 
acordam que elas não irão culpar umas às outras por quaisquer erros 
ou falhas causadas por seu pessoal, a menos que esses erros possam 
ser considerados falta voluntária, ou a menos que impliquem não 
cumprimento das condições de qualquer apólice de seguro que leve a 
seguradora a não conceder cobertura pelos danos sofridos. Este 
princípio implica também que as partes não pretendem se demandar 
em juízo ou arbitragem, a menos que o acordo de aliança o permita 
expressamente [...]73. 

 

 Dessa breve definição acerca do princípio “sem culpa” da aliança, resta 

evidenciada a aplicação, sob nova denominação, da CCNI, posto que as partes 

                                                           

negativos de determinado empreendimento (se os custos ficarem acima ou abaixo da meta fixada 
em conjunto)”. E continuam, “O mesmo se verifica pelo dever de cooperação, pois o 
compartilhamento dos riscos ao final do empreendimento somente pode ser compreendido pela 
cooperação das partes” (FERNANDES, Wanderley. RODRIGUES, Caio F., 2010, p. 171) (Inserir 
a referência completa. Não está na bibliografia). 
72 SILVA, Leonardo Toledo. Aliança à Brasileira. In: SILVA, Leonardo Toledo da (Coord). Direito 
e Infraestrutura. São Paulo: Saraiva, 2012 

73 WASSENAER, Arent Van. Alianças e parcerias como método de assegurar a entrega de 
projetos melhores. In: SILVA, Leonardo Toledo da (Coord). Direito e Infraestrutura. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 93-94. 
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da relação já estabelecem no “contrato” que institui a aliança, a impossibilidade 

de uma parte pleitear eventuais danos sofridos na relação, o que se aproxima 

em muito da situação original do surgimento da CCNI, conforme visto no capítulo 

1. Todos os prejuízos são suportados pelo projeto e não pelas empresas dele 

participantes. 

Por conta de suas principais características e do princípio que a norteia, 

a aliança é tida como uma modalidade que propicia tanto ao “dono da obra” como 

ao “empreiteiro” maior clareza dos custos e riscos do projeto, diminuindo as 

“surpresas” existentes em uma relação normal e, por via de consequência, 

impactando no custo do projeto. 

Entretanto, não se deve olvidar que, no cenário das grandes obras de 

infraestrutura no Brasil, existem poucas empreiteiras com condições técnicas, 

operacionais e financeiras para realizar obras com tamanha envergadura, o que 

acarreta uma grande concentração de mercado e uma diminuição no poder de 

barganha do “dono da obra”. Esse cenário leva a que a modelagem contratual, 

no mais das vezes, seja imposta pela empreiteira, restando pouca, ou quase 

nenhuma, margem de manobra ao dono da obra.  

Nesse sentido, o que de início pode parecer uma grande vantagem para 

ambos os lados, inclusive com a inserção da CCNI, pode, ao final, tornar-se um 

enorme problema para o dono da obra, pois este ficará a reboque da empreiteira, 

a qual possui expertise tanto nas questões técnicas como nas questões 

financeiras decorrentes da execução de uma grande obra. Ou seja, estipula-se 

uma condição de igualdade na distribuição dos prejuízos, mas em condição de 

assimetria de informação entre o empreiteiro que conhece o negócio da 

construção e o dono da obra que, mesmo conhecendo os processos produtivos, 

não tem condições de avaliar inteiramente os riscos da obra. 

Assim, a CCNI representada na aliança pelo princípio “sem culpa”, poderá 

atuar em desfavor do dono da obra, o qual pode se ver obrigado a arcar com 

grandes variações do cronograma físico/financeiro da obra, sem poder buscar, 

ante o executor da obra ou um de seus contratados, a reparação das perdas que 

vierem a se materializar.  

Ou seja, como alertado anteriormente, a situação fática da relação 

contratual poderá transformar a CCNI não no instrumento de benefício mútuo, 
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mas em uma simples ferramenta de desequilíbrio contratual, o que ensejará a 

violação às cláusulas gerais do CC. 

Dessa forma, mais uma vez se destaca que a funcionalidade da CCNI 

somente alcança seu ponto ideal de funcionamento quando esta resulta 

efetivamente de um amplo processo negocial e em que ambas as partes, 

independentemente da sua qualificação técnica, atuam de forma a cooperar e 

almejam um resultado bom para ambos, pois, caso assim não seja, a CCNI 

poderá se tornar um elemento gerador de desequilíbrio da relação contratual. 

Ainda nesse tocante, é importante destacar que a adoção do modelo 

contratual de Aliança e a consequente inclusão da CCNI, pressupõe uma 

mudança dos hábitos contratuais adotados pelos empreiteiros, os quais, 

usualmente, praticam preços subavaliados, quando da contratação, visando a 

recomposição desses valores mediante a adoção de aditivos contratuais74. Essa 

prática, como dito acima, não se coaduna com o espírito colaborativo da Aliança 

e também com a utilização da CCNI. 

Assim, uma visão conflituosa entre os contratantes não se coaduna com 

a adoção da Aliança75 e, por consequência, não é favorável a implementação da 

CCNI.  

 

 

 

5.2 Consórcios empresariais 

 

 

                                                           

74 “Um dos maiores pontos de tensão no âmbito dos contratos de construção e, sobretudo, em 
contratos de EPC, é a possibilidade de revisões contratuais inicialmente pactuadas quanto a 
preço e prazo do contrato. O empreendedor, dono da obra, tem verdadeiro pavor dos famosos 
claims (pleitos), muitas vezes formulados pelo construtor. Há empresas de consultoria 
especializadas em fazer exatamente isso”. SILVA, Leonardo Toledo. Os contratos EPC e os 
pleitos de reequilíbrio econômico-contratual. In: SILVA, Leonardo Toledo da (Coord). Direito e 
Infraestrutura. São Paulo: Saraiva, 2012 

75
 “Um Contrato de Aliança compreende uma série de diretrizes de relacionamento eu enfatizam 

a confiança, objetivos mútuos, negociações justas, boa-fé, cooperação e compromisso firmes 
em relação ao empreendimento, na busca da minimização de conflitos”. BUENO, Júlio César. 
Melhores práticas em empreendimentos de infraestrutura: sistemas contratuais complexos e 
tendências num ambiente de negócios globalizado. In: SILVA, Leonardo Toledo da (Coord). 
Direito e Infraestrutura. São Paulo: Saraiva, 2012 
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Outra modalidade contratual muito utilizada nos grandes projetos de 

infraestrutura e que demanda, ou pode demandar, a utilização e incorporação da 

cláusula cruzada de não indenizar em seus instrumentos, é o consórcio 

empresarial, o qual tem grande relevância quando se trata de projetos de grande 

complexidade. 

Daniel Esteves, ao analisar o consórcio empresarial, inicia seu estudo 

com a seguinte consideração: 

 

O consórcio de empresas é figura de larga e histórica utilização no 
mercado brasileiro de engenharia, construção e montagem, 
especialmente para obras de grande porte, havendo servido como 
importante mecanismo para a absorção de tecnologia pelas empresas 
brasileiras, que se associavam com as estrangeiras para a implantação 
de empreendimentos de maior dimensão ou complexidade76. 

  

 Por sua vez, Mauro Rodrigues Penteado, ao qualificar o consórcio, diz ser 

aquele instituto “[q]ue visa, nada mais, nada menos, do que obter maior 

economicidade e racionalidade empresarial, muitas vezes advindas da economia 

de escala, além da sempre almejada ‘soma das capacitações’, técnica e 

financeiras.”77 

 Como visto em ambas as definições, o consórcio é um instituto jurídico 

utilizado por duas ou mais empresas, do mesmo grupo econômico ou não, como 

forma de ganhar eficiência econômica por meio da união de seus esforços, mas 

sem criar uma nova empresa. 

 Por meio da definição utilizada por Daniel Esteves, essa característica fica 

mais evidente, pois, nos dizeres do autor, “[c]onsórcio é a associação temporária 

de empresas com o fito de executar certo empreendimento, sem criar um ente 

com personalidade jurídica, com contrato de constituição arquivado no registro 

de comércio”78. 

                                                           

76 ESTEVES, Daniel Santa Bárbara. Consórcio. In: FERNANDES, Wanderley (coord.) Contratos 
Empresariais: Contratos de Organização da Atividade Econômica. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 
369 (Série GVlaw). 
77 PENTEADO, Mauro Rodrigues. Notas sobre o Consórcio entre empresas. In: SANTOS, 
Theophilo de Azeredo (coord.) Novos Estudos de Direito Comercial em homenagem a Celso 
Barbi Filho. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2003, p. 260. 
78 ESTEVES, Daniel Santa Bárbara. Consórcio. In: FERNANDES, Wanderley (coord.) Contratos 
Empresariais: Contratos de Organização da Atividade Econômica. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 
375 (Série GVlaw). 
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 Ou seja, a criação de um consórcio se dá como um meio de junção de 

esforços, visando à consecução de um objetivo comum. Essa união pode 

decorrer de diversos fatores79, entre os quais pode estar incluído, mas não 

somente, o compartilhamento de riscos entre as partes. 

 Assim, evidente que essa modalidade contratual é mais uma maneira de 

colaboração e cooperação entre as partes que a compõem, as quais visam, por 

meio da junção de seus esforços, buscar uma maior eficiência na consecução 

do contrato. 

 O consórcio, diferentemente da aliança, é modalidade tipificada, ou seja, 

está devidamente regulamentado nos artigos 278 e 279 da Lei nº 6.404 de 15 de 

dezembro de 1976. 

Ponto essencial acerca da previsão legal diz respeito à inexistência de 

personalidade jurídica do consórcio, ou seja, as partes que celebram o contrato 

mantêm sua individualidade e seu patrimônio separado, arcando cada qual com 

as obrigações que lhe são inerentes. 

Justamente essa peculiaridade e característica de transitoriedade do 

consórcio é que atrai as empresas a utilizarem esse instituto, pois todos os 

membros conseguem manter sua administração de forma independente, sem 

qualquer interferência dos demais membros no consórcio, e apenas fazem uso 

dessa conjugação de recursos como meio de alcançar maior capacidade, seja 

estrutural, financeira ou técnica, o que possibilita assumir e executar grandes 

obras, as quais, isoladamente, a empresa poderia não ter condições para 

assumir. 

Mauro Rodrigues Penteado explica que o consórcio, do ponto de vista 

esquemático, “se destina a associar empresas, ou no plano horizontal 

(ministrando maior força ao conjunto, e aproximando-o ao cartel – o lícito é 

óbvio), ou no plano vertical (racionalizando e conferindo maior economicidade à 

cadeia produtiva e de comercialização de bens e serviços)”80. 

                                                           

79 Para Daniel Esteves, a formação de um consórcio pode decorrer “De uma forma geral, os 
motivos consistem na conjugação de experiências, na reunião de recursos – sejam 
equipamentos, estrutura física, ferramental, pessoal especializado, capacidade financeiras, 
outros –, na otimização econômica do projeto, ou, ainda, no compartilhamento de riscos 
envolvidos, que torna a associação o meio mais eficiente ou mesmo indispensável para viabilizá-
lo”.  
80 PENTEADO, Mauro Rodrigues. Notas sobre o Consórcio entre empresas. In: SANTOS, 
Theophilo de Azeredo (coord.) Novos Estudos de Direito Comercial em homenagem a Celso 
Barbi Filho. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2003, p. 261. 
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Assim, após ter definido o consórcio de forma sucinta, deve-se seguir com 

a análise dos tipos consorciais usualmente adotados pelas empresas brasileiras 

quando da execução de grandes obras. O entendimento desses tipos é 

importante para a análise da aplicação da cláusula cruzada de não indenizar 

nesse universo dos consórcios. 

Na doutrina, existem diversas formas de classificar os consórcios, cada 

uma delas baseadas em diferentes critérios, mas, entre as mais relevantes, 

segundo Daniel Esteves, podem-se destacar as seguintes: 

 

(i) consórcios operacionais e ou internos – propósito e finalidade de 

execução de um negócio próprio; 

(ii) consórcios instrumentais e ou externos – estrutura criada para 

contratação de terceiros visando a execução de uma obra; 

(iii) consórcios abertos – permitem o ingresso de outros membros; 

(iv) consórcios fechados – vedam o ingresso de novos membros; 

(v) consórcios verticais – os membros atuam em fases sucessivas da 

cadeia produtiva; 

(vi) consórcios horizontais – os membros atuam no mesmo 

seguimento81. 

 

Dentro das diversas classificações ora apresentadas, serão destacadas 

para os fins deste trabalho as duas últimas categorias, posto entender que estas 

acabam tendo maior relevância no contexto de utilização das cláusulas cruzadas 

de não indenizar. 

 

 

5.2.1 Consórcio vertical 

 

 

                                                           

81 ESTEVES, Daniel Santa Bárbara. Consórcio. In: FERNANDES, Wanderley (coord.) Contratos 
Empresariais: Contratos de Organização da Atividade Econômica. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 
380-381 (Série GVlaw). 
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 Os chamados consórcios verticais, no entender da doutrina, são aqueles 

em que “cada empresa assume a responsabilidade pela execução de uma 

parcela do escopo total a ser desempenhado, absorvendo cada qual 

integralmente os custos, as receitas e os riscos de sua parte no 

empreendimento”82. 

 Nessa modalidade de consórcio, como fica claro da breve definição acima 

utilizada, cada um dos membros do consórcio tem devidamente delimitada a sua 

parcela de atuação, o que possibilita uma atribuição mais efetiva das receitas e 

dos riscos inerentes à sua atividade. 

 Entretanto, em que pese essa divisão mais clara de deveres e obrigações, 

tem-se que, na prática, especialmente em grandes obras, essa segregação não 

é assim tão efetiva, pois, como é de conhecimento geral, em um grande projeto, 

as fases por vezes se sobrepõem, ou um agente depende do ritmo de execução 

do outro, isto é, mesmo com o objeto devidamente segregado, é impossível que 

as partes atuando dentro do consórcio não guardem ou respondam, mesmo que 

indiretamente, por situações ocorridas dentro da esfera de outro consorciado83. 

 Assim, em razão de vasto campo de interferências, surge a necessidade 

de as partes integrantes do consórcio vertical utilizarem remédios contratuais 

que as garantam perante os outros membros e, nesse contexto, a CCNI ganha 

destaque. 

 Diante da realidade e complexidade de uma grande obra, a CCNI 

analisada sob o enfoque de sua origem nos acordos de cooperação pode ser 

utilizada como ferramenta de segurança e previsibilidade para todos os membros 

da relação contratual. 

Sua utilização garantirá que um consorciado ou um terceiro a ele 

vinculado contratualmente não possam pleitear pesadas indenizações ou 

reparações decorrentes de eventos originados por membros de outro grupo. Por 

                                                           

82 ESTEVES, Daniel Santa Bárbara. Consórcio. In: FERNANDES, Wanderley (coord.) Contratos 
Empresariais: Contratos de Organização da Atividade Econômica. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 
382-383 (Série GVlaw). 
83 Sobre essas zonas de interferência nos consórcios verticais Daniel Esteves destaca que 
“Ademais da sintonia em relação aos pontos de interface das atividades de cada qual, tornam-
se imprescindíveis a precisa divisão de escopos e a definição de responsabilidades recíprocas 
em caso de alterações quanto ao que foi projetado, uma vez que desvios na execução por uma 
consorciada (como atraso na entrega de certas estruturas) podem acarretar custos para a outra 
consorciada (como ociosidade da mão de obra e dos equipamentos disponibilizados) e 
penalizações perante o contratante comum” (ESTEVES, 2011, p. 383-384) 
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outro lado, a CCNI também poderá ser utilizada não como um elemento de 

vedação de indenização, mas, sim, como um elemento limitador da indenização, 

prefixando o limite de eventual reparação. 

Nesse cenário, é perceptível que a CCNI teria menor amplitude do que 

concebido originariamente, mas, mesmo com essa limitação, seria útil seu uso 

como instrumento de mitigação de riscos ou pelo menos prefixação desse risco. 

 Contudo, esses dispositivos contratuais utilizados no contrato de 

consórcio somente poderão ser oponíveis a eventuais terceiros que de alguma 

forma integrem a relação objeto do consórcio se tal dispositivo for incluído nos 

contratos em questão, isso para os casos de eventual subcontratação.  

Assim, todos os contratos que tenham por objeto alguma espécie de 

atuação dentro do contexto daquele consórcio, independentemente do tamanho 

de sua atuação, estarão coligados e deverão observar os limites impostos por 

força dessa cláusula cruzada. 

 De outro lado, para o dono da obra, essa limitação ou exclusão de 

responsabilidade, se pactuada exclusivamente pelos membros do consórcio, 

não lhe será oponível, sendo que, na eventualidade de ocorrência de qualquer 

espécie de prejuízo decorrente exclusivamente de ato do consórcio, 

independentemente de quem o deu causa, poderá o dono da obra buscar a 

reparação de suas perdas ante os membros do consórcio como um todo, os 

quais, por força de sua relação contratual, serão solidariamente responsáveis 

diante do dono da obra, caso assim esteja disposto no instrumento de 

constituição do consórcio ou no contrato principal celebrado entre consórcio e o 

dono da obra. Não havendo disposição nesse sentido, cada membro do 

consórcio responderá no limite de sua participação84. 

 Assim, resta evidente que, do ponto de vista de uma relação contratual, 

em que se estabelece um consórcio vertical, será prudente a utilização da CCNI 

entre as diversas cadeias que venham a ser constituídas, como forma de evitar 

que uma cadeia esteja obrigada a reparar danos arguidos por outra cadeia, mas 

tal cláusula não isentará seus membros de responder perante os agentes 

externos ao consórcio dos eventuais prejuízos ocorridos.  

                                                           

84 ESTEVES, Daniel Santa Bárbara. Consórcio. In: FERNANDES, Wanderley (coord.) Contratos 
Empresariais: Contratos de Organização da Atividade Econômica. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 
408). 
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5.2.2 Consórcio horizontal 

 

 

 No consórcio horizontal, ao contrário do vertical, existe entre seus 

membros o compartilhamento dos custos e receitas do objeto contratual, as 

partes atuam de forma compartilhada e sua participação é determinada quando 

da constituição do consórcio. 

 Para um melhor entendimento acerca da operacionalização de um 

consórcio horizontal, vale transcrever a explicação de Daniel Esteves sobre a 

prática desse tipo de consórcio: 

 

Geralmente, a formatação horizontal vem acompanhada pela 
execução do empreendimento pela própria estrutura do consórcio – 
que poderá ser complementada por recursos (equipamento, pessoal) 
alocados pelas componentes – e do compartilhamento das decisões 
sobre todos os aspectos da gestão do negócio, muitas vezes de forma 
unânime. A gestão conjunta do empreendimento é feita, em regra, 
mediante a alocação de empregados de nível gerencial de cada uma 
das empresas consorciadas nos distintos postos de comando do 
organograma do consórcio (setores financeiro, de RH, de operações, 
de planejamento etc), de forma a criar uma estrutura organizacional 
harmônica e equilibrada, em que se receba o aporte mais qualificado 
de cada empresa, e se opere uma divisão do poder85. 

 

 Ora, diante dessa explicação, do ponto de vista operacional do consórcio 

horizontal, é possível extrair as principais diferenças em relação ao consórcio 

vertical, pois, ao contrário deste, o consórcio horizontal estabelece entre suas 

partes uma real e efetiva relação de cooperação, havendo integração em suas 

atividades de forma plena. 

 Tem-se nesse cenário contratual uma situação em que todos os membros 

desempenham atividades de maneira completamente interligada, não havendo 

campos de atividades restritas a um ou outro membro. O que se busca nessa 

modalidade de consórcio é, por meio da união de esforços de seus membros, 

alcançar os melhores resultados para todos. 

                                                           

85 ESTEVES, Daniel Santa Bárbara. Consórcio. In: FERNANDES, Wanderley (coord.) Contratos 
Empresariais: Contratos de Organização da Atividade Econômica. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 
381 e 382). 
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 Esse cenário de compartilhamento entre as empresas que compõem o 

grupo acarreta uma atuação direta de todas no controle das atividades e, por via 

de consequência, na assunção conjunta dos riscos da execução do projeto, 

sendo certo que, para esse cenário de consórcio horizontal puro, a aplicação da 

cláusula cruzada se torna mais complexa se se pensa no cenário de limitação 

de indenização, uma vez que não existem grupos estanques executando 

atividades distintas, o que se vê nesse tipo de relação contratual é um cenário 

quase de unicidade de atuação, apenas com o compartilhamento dos custos e 

receitas do projeto e o consequente compartilhamento entre si do resultado. 

Assim como na aliança, as perdas e o ganhos são compartilhados no âmbito do 

projeto e não pelas empresas individualmente. 

 A aplicação da cláusula cruzada nesse cenário estaria muito mais afeita 

à exclusão de indenização, posto que, se um membro pleitear ante outro membro 

qualquer modalidade de reparação, estar-se-ia diante de uma situação de 

quebra dessa relação de unicidade e pleno compartilhamento dos ônus e bônus 

da execução do projeto. Do ponto de vista puramente teórico, a CCNI estaria, no 

consórcio horizontal, próxima ao fundamento de sua origem, em que a 

cooperação é o elemento essencial a justificar sua aplicação. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

A CCNI, como visto no presente trabalho, teve sua origem em um universo 

específico e de relações muito mais colaborativas do que o mundo negocial 

privado propriamente dito. Sendo assim, as razões de sua origem estão 

atreladas a um sistema em que as partes, em sua maioria compostas por entes 

de direito público, buscam desenvolver um trabalho cooperativo visando ao 

desenvolvimento de suas pesquisas e tecnologia. 

Sob essa ótica exclusiva, é muito mais simples compreender o 

funcionamento e aplicação de tal dispositivo, pois, de fato, não existe uma 

relação mercantil propriamente dita entre seus agentes. Isso permite o 

desenvolvimento de atividades de forma mais colaborativa e sem grandes 

conflitos de interesses, pelo menos no que diz respeito à conclusão dos acordos 

de colaboração. 

Quando se traz essa cláusula de um mundo público para o puro ambiente 

negocial/privado, em que as partes atuantes possuem finalidades distintas, em 

que pese, originariamente, haver um encontro de interesses na adoção da CCNI, 

no final o que se verifica é uma situação de contraposição, pois alguém quer 

pagar menos e obter o máximo, enquanto que o outro quer entregar a coisa com 

o mínimo custo e máxima receita. 

Essa lógica permeia todo o pensamento negocial existente, 

independentemente de qual a esfera em que se está atuando, sendo essa lógica, 

pelo menos a priori, o que norteia as relações empresariais. 

Assim, ao utilizar uma cláusula que pressupõe relação menos conflituosa 

e mais cooperativa em um universo em que o conflito está na essência, cuidados 

devem ser usados como forma de manter o espírito que norteou tal instrumento. 

É indiscutível a utilidade de tal dispositivo, bem como seus benefícios, 

mas não se pode fechar os olhos para os riscos inerentes à sua adoção 

indiscriminada, pois sua simples aplicação pode levar a uma situação de 

desequilíbrio em que seja aceitável e até legítimo, a uma das partes, pleitear a 

anulação ou ineficácia de tal cláusula. 

 Como visto na análise elaborada por Antônio Junqueira de Azevedo,, 

quando instado a se manifestar sobre essa modalidade de cláusula, após 
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decompô-la em quatro elementos jurídicos distintos: (i) exoneração da 

responsabilidade por uma possível indenização – cláusula de não indenizar; (ii) 

renúncia, justificada, a um eventual direito de indenização; (iii) promessa de fato 

de terceiro; (iv) estipulação em favor de terceiro, conclui que “quer no seu 

aspecto principal de cláusula de não-indenizar, quer em seus aspectos 

secundários, de renúncia, promessa de fato de outrem e estipulação em favor 

de terceiro, nada apresenta de contrário ao direito brasileiro”86. 

 Assim, não há que se falar na existência de qualquer elemento nessa 

cláusula que possa ser caracterizado como inexistente ou inválido no 

ordenamento brasileiro, o que existe sim é que se trata de uma cláusula em que 

está expressa a ideia de reciprocidade entre todas as partes, havendo 

manifestação das partes no sentido de não reconhecer a nenhuma delas uma 

situação de proeminência sobre a outra. 

 Contudo, para que tal reciprocidade se verifique, necessário se faz avaliar 

se, dentro do contexto geral da relação contratual, essa reciprocidade contida na 

CCNI está expressa, pois, como dito acima, está-se aqui no campo da relação 

empresarial, em que o lucro é o objetivo das partes, sendo assim, para que haja 

essa reciprocidade, há que existir, no contexto da relação obrigacional, uma 

situação em que todas as partes abram mão de algumas vantagens, como meio 

de contrapartida para aquela renúncia que irá se operar com a CCNI. 

 Dessa forma, não se pode perder de vista que a utilização dessa 

modalidade de cláusula pressupõe um acordo de vontades, devidamente 

fundamentado, em que todas as partes que se submetem aos seus efeitos estão 

conscientemente informadas acerca de suas consequências, bem como estão 

dispostas a assumir o espírito de cooperação no cumprimento da relação 

contratual. 

 Ponto que merece atenção na utilização desse instituto é que não se tem, 

até o momento, um teste de validação da cláusula perante os tribunais pátrios. 

Isso decorre do fato de que a maior parte dos tipos contratuais em que ocorre a 

utilização da CCNI elege como meio de solução os tribunais arbitrais, os quais 

                                                           

86 AZEVEDO, Antonio Junqueira. Negócio Jurídico: existência, validade e eficácia. 4. ed. São 
Paulo: Editora Saraiva, 2002. 
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ainda não disponibilizam decisões proferidas, sob o argumento das cláusulas de 

sigilo firmadas pelas partes. 

Como já apontado no decorrer do trabalho, há riscos para o dono da obra 

no mercado brasileiro, pois a estrutura contratual contendo essa espécie de 

cláusula é vendida pelas grandes empreiteiras como a fórmula ideal e não aberta 

para grandes negociações. 

 Essa imposição decorre do fato de haver no mercado nacional um grande 

alinhamento entre os principais agentes que atuam e possuem expertise em 

obras de grande complexidade, os quais acabam por impor condições 

contratuais e financeiras muito próximas. 

 O elemento essencial ao funcionamento da CCNI em sua plenitude é a 

cooperação entre as partes contratuais, contudo, para que a cooperação seja, 

de fato, uma realidade nas relações contratuais, é necessária uma mudança 

cultural das partes e seus advogados, a fim de que seja superada essa barreira, 

em que todas as partes atuam de forma defensiva e buscando apenas sua 

vantagem, sem se atentar para o fato de que, por meio da atuação coordenada, 

ambas as partes poderiam lucrar ainda mais com a relação.  

Assim, fica evidente que esses novos modelos, sejam contratuais ou 

apenas de uma cláusula, precisam ser analisados e entendidos sob uma nova 

visão, em que as partes, em vez de se prepararem sempre para um litígio futuro 

e maior rentabilidade possível, passem a enxergar o contrato como oportunidade 

para obtenção de vantagens econômicas conjuntas, em que a concretização do 

negócio seja a melhor solução e não a eventual indenização vindoura. 

Posto isso, entende-se que a CCNI é sim um elemento de grande utilidade 

e que pode gerar efeitos positivos nas relações contratuais, mas, como dito 

acima, essa característica positiva deve ser explorada de forma equilibrada e 

com grande autonomia para todas as partes, garantindo, assim, a efetividade de 

seus efeitos. 
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