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RESUMO 

 

 

Esta dissertação de mestrado visa verificar a existência ou não de um desalinhamento acerca da 

visão dos diferentes tomadores de decisão envolvidos em um projeto de infraestrutura, quanto 

ao alcance das cláusulas de limitação e exoneração de responsabilidade no contexto dos 

contratos de construção de grandes obras, e se a estrutura usualmente adotada nesses 

clausulados atende ou não à visão de parte relevante dos referidos tomadores de decisão, que  

parecem ter percepções distintas sobre o que objetivamente tais cláusulas visam limitar, e o 

mesmo vale para as exceções usualmente previstas, ou seja, o que esperam estar limitando e/ou 

exonerando ao negociar os referidos instrumentos contratuais. A pesquisa justificou-se pela 

necessidade de suprir a referida lacuna conceitual e de expectativas, criando uma ponte entre a 

visão do mercado e a visão acadêmica. Para o desenvolvimento do estudo, foram utilizadas a 

pesquisa bibliográfica para embasar a contextualização fática do problema, a contextualização 

jurídica e a pesquisa empírica, com a técnica de entrevistas, para se obterem os resultados 

práticos. Conclui-se, assim, que ficou evidente um desalinhamento acerca da visão dos 

diferentes tomadores de decisão quanto ao alcance das cláusulas de limitação e exoneração de 

responsabilidade; e que a estrutura usualmente adotada nesses clausulados deixa de atender à 

visão de parte relevante dos referidos tomadores de decisão.  

 

 

Palavras-chave: Função econômica; Cláusulas limitativas; Riscos; Danos. 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

 

This master’s thesis aims to verify the existence or not of a misalignment regarding the vision 

of the different decision makers involved in an infrastructure project, regarding the scope of 

limitation and exclusion of liabilities clauses in the context of construction contracts for major 

works and whether or not the structure usually adopted in these clauses meets the vision of a 

relevant part of the aforementioned decision makers, who seem to have different perceptions 

about what such clauses objectively aim to limit, and the same goes for the exceptions usually 

provided, that is, what they expect to be limiting and/or excluding when negotiating said 

contractual instruments. The research was justified by the need to fill that conceptual gap and 

expectations, creating a bridge between the market view and the academic view. For the 

development of the study, bibliographic research was used to support the factual 

contextualization of the problem, legal contextualization and empirical research, with the 

technique of interviews, to obtain practical results. It is concluded, therefore, that a 

misalignment was evident about the vision of the different decision makers regarding the scope 

of the limitation and exclusion of liabilities clauses; and that the structure usually adopted in 

these clauses fails to meet the vision of a relevant part of the referred decision makers. 

 

Keywords: Economic function; Limiting clauses; Risks; Damage. 
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INTRODUÇÃO 

Qual o objetivo dos tomadores de decisão quando estipulam cláusulas de limitação e 

exoneração do dever de indenizar em contratos de construção?1 Será que a estrutura usualmente  

utilizada para esse tipo de clausulado tem sido suficiente para atingi-lo? 

As cláusulas de limitação e exoneração do dever de indenizar são ferramentas negociais, 

de cunho econômico social, hábeis a fomentar transações de grande complexidade técnica e de 

altos valores financeiros. Elas surgiram – como instituto moderno – e tiveram seu uso 

proliferado durante o século XIX, período marcado por forte lógica liberal e individualista. Em 

razão de o sistema jurídico pátrio ser legalista e vertical, muitas vezes, esse tipo de disposição 

contratual é visto com certa antipatia pelo direito brasileiro. 

Tais cláusulas vêm sendo habitualmente utilizadas por empresas exploradoras de 

atividades econômicas relacionadas à construção civil e obras de infraestrutura (entre outras), 

que, pela própria natureza complexa de suas atividades, negociam e pactuam contratos vultosos 

e de alto risco envolvido.   

Em projetos de construção, elas situam-se no centro de difíceis negociações contratuais, 

tendo a finalidade de dar mais clareza financeira às partes contratantes sobre eventual 

indenização devida, considerando a dificuldade de previsão de todos os riscos e prejuízos que 

possam decorrer de suas atividades quando da celebração do contrato.  

Com contornos mais ou menos específicos, a estrutura usualmente negociada às 

cláusulas de limitação e exoneração do dever de indenizar em contratos de construção, que 

chamaremos de Estrutura Típica neste trabalho, costuma estabelecer um percentual de 

limitação para danos diretos, normalmente com previsão de exceções expressas, e a exoneração 

do dever de indenizar por danos indiretos e lucros cessantes. Uma cláusula típica de limitação 

de responsabilidade, em contratos de construção, teria uma redação próxima à seguinte:  

DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

O somatório das responsabilidades de uma Parte perante a outra em decorrência deste 

Contrato está limitada ao total de “x”% (“x” por cento) do Preço Global do Contrato, 

assim como não será cabível qualquer indenização por danos indiretos e lucros 

cessantes.   

Não serão incluídas no limite previsto no caput desta Cláusula as responsabilidades 

das Partes por: (a) acidentes dos quais resultem lesão corporal, morte, enfermidade ou 

 
 

1  Neste trabalho, utilizar-se-á a palavra Cláusula(s) para referir-se às cláusulas de limitação e exoneração do 

dever de indenizar, tema central deste estudo. 
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incapacidade, (b) fraude, (c) dolo, (d) culpa grave, (e) refazimentos e/ou substituições 

no período de Garantia Técnica da Obra; (f) violação de direito de propriedade 

intelectual, (g) quebra de confidencialidade, (h) infração às disposições anticorrupção, 

(i) danos ao meio ambiente, (j) violação à legislação trabalhista, previdenciária e 

tributária; e (k) danos à propriedade da Contratante. 

Está claro, portanto, que, ao se estipularem cláusulas de tal natureza, as partes 

contratantes visam limitar e/ou exonerar suas perdas por eventuais danos causados por 

condutas ilícitas, a fim de que os negócios jurídicos firmados não resultem em prejuízos 

superiores à sua capacidade financeira, o que poderia sacrificar o exercício de sua atividade 

empresarial. O que não fica claro, e é esta a percepção que se pretende explorar neste 

trabalho, é se os diferentes agentes, envolvidos na formação e negociação dos contratos de 

construção, possuem a mesma percepção e expectativa acerca do alcance e da exata natureza 

dos prejuízos que deveriam ser limitados e/ou exonerados a partir da aplicação desse tipo 

de clausulado.  

Este trabalho procura compreender, a partir de uma investigação empírica, os diferentes 

objetivos e contornos esperados desse tipo de clausulado, tendo em vista a perspectiva dos 

referidos diferentes agentes. Além de compreender os contornos e limites de aplicação da 

Cláusula, procuraremos explorar a hipótese de que: (i) há um desalinhamento acerca da visão 

dos diferentes tomadores de decisão quanto ao alcance dessas cláusulas; e (ii) a estrutura 

usualmente adotada nesses clausulados deixa de atender à visão de parte relevante dos 

tomadores de decisão.  

No tocante aos esclarecimentos terminológicos e delimitação de campo, apresentam-se 

algumas observações adicionais sobre determinados termos iniciais e esclarece-se que algumas 

distinções terminológicas serão mencionadas no desenvolvimento deste estudo, necessárias 

para uma melhor delimitação do universo a ser tratado. 

Utilizar-se-á, neste estudo, a palavra Projeto(s) no sentido de empreendimento ou obra. 

São exemplos desse uso as expressões projetos de infraestrutura e projetos de construção.   

Considerar-se-ão compreendidas na palavra agentes as pessoas envolvidas na 

formação e negociação dos contratos de construção, em um projeto de infraestrutura, 

incluídos os tomadores de decisão, tais como, mas não se limitando a eles, acionistas, dono 

da obra/cliente, empreiteiro/contratado, fornecedor, agentes técnicos jurídicos e de 

engenharia, financiadores. 

O contexto negocial que se pretende abordar é o dos projetos de grandes obras de 

infraestrutura, principalmente sobre o âmbito contratual privado, tratando a aplicação das 
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cláusulas sob o paradigma empresarial, especificamente nos contratos de construção de grande 

porte, buscando-se abranger tanto os nacionais padronizados (ex.: Petrobras) ou não, assim 

como os internacionais “tropicalizados” (v.g., FIDIC). 

O trabalho foi desenvolvido em quatro capítulos.  

O primeiro capítulo trata da contextualização fática, pela qual procurou descrever 

algumas características relevantes dos projetos de infraestrutura e onde está inserida a 

Cláusula, indicando-se exemplos de eventos causadores de perdas e prejuízos usuais em 

contratos de construção. No segundo capítulo, constituído do referencial teórico normativo, 

procurou-se identificar a forma como a doutrina conceitua e interpreta a Cláusula. Também 

buscou-se verificar as principais leis e normas que preveem e  regem a referida ferramenta 

negocial no direito brasileiro, assim como a existência de alguns conceitos do sistema 

jurídico da Commom Law, na medida de sua relevância para compreensão do problema.  

No terceiro capítulo, foram apresentados os resultados obtidos do estudo empírico, no 

sentido de identificar e compreender os objetivos específicos das Cláusulas, assim como testar 

a hipótese deste trabalho acerca do desalinhamento de entendimentos entre os diferentes 

agentes sobre o alcance da Cláusula. Por sua vez, no capítulo quatro, buscou-se apresentar 

possíveis propostas de aprimoramento da Estrutura Típica, assim como da interpretação do 

alcance das Cláusulas nos contratos de construção a partir do estudo empírico. 

A autora do presente estudo atua como advogada consultiva na área de infraestrutura 

há aproximadamente 15 anos e, na prática, percebeu que, nas negociações de contratos de 

construção, parecia haver certo desalinhamento acerca da percepção dos diferentes 

tomadores de decisão das negociações dos contratos de construção quanto ao alcance dessas 

cláusulas, ficando a dúvida se a estrutura usualmente adotada nesses clausulados atenderia 

à visão de parte relevante dos tomadores de decisão,  o que foi um estímulo à realização da 

pesquisa de campo, considerando que os referidos contratos continuam sendo utilizados nos 

projetos de infraestrutura, e não se encontra uma normatização e/ou expressamente  

na doutrina jurídica matéria que oriente a esclarecer e corrigir as falhas de interpretação  

e, assim, garantir a efetivação do uso das cláusulas de limitação e exoneração do  

dever de indenizar.  

Nesse sentido, a autora partiu de sua própria experiência e deste estudo empírico para, 

posteriormente, articular prática e teoria em direção às mudanças socioeconômicas, por meio 

de proposições de aprimoramentos que possam ser implementadas nas cláusulas de limitação e 
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exoneração do dever de indenizar dos contratos de construção de infraestrutura, para (i) uma 

melhor compreensão da realidade e segurança jurídica nas tomadas de decisões dos agentes, 

assim como para (ii) a mitigação de riscos de controvérsias futuras entre as partes signatárias de 

tais contratos, provenientes da diversidade de expectativas de tais agentes. 
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA DO PROBLEMA 

1.1  O contrato de construção para grandes obras de infraestrutura  

Os projetos de infraestrutura são vistos como essenciais para o crescimento econômico 

de um país, pois geram impactos positivos econômico-sociais locais e até regionais 

permanentes como, entre outros, ofertas de emprego, aumentos na arrecadação de tributos, 

assim como absorção de mão de obra local ou regional. 

Do ponto de vista terminológico e semântico, como bem assevera Toledo da Silva, o 

contrato de construção torna-se uma questão desafiadora para aqueles que o estudam, em razão 

de haver “uma vasta variedade de termos para designar um mesmo conjunto de contratos ou até 

um mesmo contrato”, assim como de ser “comum que uma designação específica seja utilizada 

para se referir a conjuntos muitos diferentes de contratos”. Complementa optando por eleger a 

expressão “contratos de infraestrutura” para designar o referido termo. No entanto, esclarece e 

cita outras designações que entende serem perfeitamente possíveis e adequadas, tais como 

“contrato de engenharia”, “contratos de engenharia e construção”, “contratos de engineering”, 

contratos de empreitada”, “contratos de infraestrutura e construção”, assim como “contratos de 

grandes obras”.2 

O instrumento jurídico de contratação para o desenvolvimento de novos 

megaempreendimentos tem um papel fundamental, uma vez que busca garantir o retorno 

financeiro dos recursos investidos pelos investidores com tais obras para compensar os riscos 

assumidos. Nessa perspectiva, nota-se que os contratos de projetos de engenharia, infraestrutura 

e construção pesada, sejam eles de implantação (greenfield projects3) ou expansão (brown field 

projects),4 visam assegurar o retorno desses investimentos, de modo a garantir, 

consequentemente, a concepção de novos empreendimentos.5  

Em sentido amplo o contrato de construção é definido por Lie Uema do Carmo como 

aquele firmado entre o proprietário ou dono da obra, como contratante ou cliente, e uma pessoa 

 
 

2  SILVA, Leonardo Toledo da. Contratos de infraestrutura. In: COELHO, Fábio Ulhoa (coord.). Tratado de 

direito comercial: estabelecimento empresarial, propriedade intelectual, direito de concorrência. São Paulo: 

Saraiva, 2015. p. 335-336. 
3  O termo greenfield se refere a terrenos nunca antes utilizados. 
4  O termo brownfield é utilizado na construção para referenciar terrenos previamente ocupados por estruturas 

permanentes. Projetos brownfield são, portanto, empreendimentos executados sobre terrenos com estruturas 

existentes. 
5  ÂMBITO JURÍDICO. Direito da construção: das modalidades de contratação nos projetos de engenharia. 

2016. Disponível em: https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-civil/direito-da-construcao-das-

modalidades-de-contratacao-nos-projetos-de-engenharia/. Acesso em: 5 nov. 2020. 
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jurídica especializada em engenharia, como contratada ou empreiteiro que, em contrapartida ao 

preço, obriga-se à consecução de um ou mais dos seguintes objetos: elaboração do projeto de 

engenharia, execução, supervisão, monitoramento e administração da obra e, ainda, prestação 

de assistência técnica e operação.6  

Trata-se, assim, de uma relação jurídica meramente comercial de prestação de serviços, 

formalizada entre empresários, que não configura subordinação entre as partes e, nesse sentido, 

tem como objetivo a definição de obrigações, direitos e responsabilidades, além de definir o 

objeto, o prazo e o preço contratual, estruturas basilares e essenciais de qualquer contrato.  

Como observado pela já citada autora Lie do Carmo, existe no referido tipo contratual 

uma complexidade jurídica própria do ambiente brasileiro, uma vez que nos contratos de 

construção abrangem-se questões de várias áreas do direito, como direito contratual, tributário, 

trabalhista, previdenciário, de responsabilidade civil, entre outras. No âmbito das obras 

públicas, torna-se ainda mais complexo, visto que ele está submetido a regime diverso.7  

Compreender a complexidade de um projeto de construção é fundamental para a 

caracterização de empreendimentos, ajudando, muitas vezes, os tomadores de decisão e o 

departamento jurídico a definir o modelo requerido de gestão no âmbito do Projeto, evitando 

disparidades acerca dos riscos assumidos. 

Com efeito, outro ponto que deve ser bem compreendido refere-se à modalidade 

contratual a ser aplicada em cada Projeto, a qual deve ser definida no início do processo do 

gerenciamento das aquisições, ou seja, na etapa de planejar as aquisições e conforme são 

identificadas as necessidades do Projeto a serem atendidas.8 

A melhor forma de contratação é baseada nas expectativas do empreendedor, na sua 

disponibilidade de fluxo de caixa, formas de pagamentos e entrega do 

empreendimento, sendo que diferentes tipos de contratos podem ser mais ou menos 

adequados para cada tipo de projeto.9 

Em razão de sua notável complexidade, os contratos de construção de grandes obras 

demandarão especialistas de diversas áreas para assessorar os agentes em sua negociação, em 

especial aqueles experts em engenharia, contabilidade, economia, direito, entre outros. 

 
 

6  CARMO, Lie Uema do. Contratos de construção de grandes obras. Tese (Doutorado em Direito Comercial) 

– Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.  
7  CARMO, Lie Uema do. Contratos de construção de grandes obras cit. 
8  PMBOK – Project Management Institute. Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos. Guia 

PMBOK. 5. ed. Newtown Square: PMI, 2013. 
9  ASSALIM, Luciano. Avaliação da conformidade como ferramenta de aprendizagem organizacional em 

projetos de engenharia de grandes empreendimentos. 205 f. Dissertação (Mestrado em Metrologia) – 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010, p. 39. 
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Este estudo tem como foco principal as Cláusulas previstas nos referidos contratos de 

grandes projetos de engenharia, infraestrutura e construção pesada, no âmbito do direito 

privado, estes últimos considerados por Lie do Carmo como aqueles caracterizados pelo alto 

grau de complexidade e seu grande potencial de impactos negativos advindos da ocorrência de 

riscos contratuais e extracontratuais, que surgem da complexidade tecnológica e técnica na 

utilização de equipamentos, ferramentas e processos construtivos, multiplicidade de partes ou 

da variedade das relações jurídicas contratuais entre o dono da obra e o empreiteiro (rede de 

contratos – do contrato de construção com seus subcontratados e fornecedores e aquela formada 

pelo contrato de construção, de financiamento, societário e securitário), assim como fatores 

macroeconômicos, políticos ou sociais.10 

No exposto por Willians,11 a complexidade de um empreendimento está relacionada 

com suas características estruturais e também com a incerteza, e um meganegócio pode ser 

identificado como estruturalmente complexo com base no número de elementos que o 

compõem ou das inter-relações entre eles e, ainda, essa complexidade pode estar relacionada 

com as incertezas, seja nas metas estabelecidas previamente ou nos métodos de construção que 

serão adotados. “Deste modo, um projeto complexo pode assumir diferentes estruturas, 

considerando a combinação dessas características.” 

Lie do Carmo expõe, ainda, que12 os contratos de construção para grandes obras se 

traduzem no instrumento jurídico que dá sustentação à realização de obras complexas de 

infraestrutura e de unidades fabris ou comerciais de grande porte. Conforme entendimento 

explanado por essa autora, esses contratos podem ser reconhecidos por meio da celebração para 

construção de rodovias, ferrovias, portos, usinas nucleares, hidrelétricas, térmicas e de 

biomassa, plataformas de petróleo, usinas de açúcar e álcool, gasodutos, altos-fornos 

siderúrgicos e plantas internas dos mais diversos segmentos industriais. De modo geral, a autora 

compreende que se trata de contratos que desempenham um papel central na realização de obras 

complexas de infraestrutura e de plantas industriais destinadas à produção de bens dos mais 

variados setores econômicos. 

 
 

10  CARMO, Lie Uema do. Contratos de construção de grandes obras cit. 
11  WILLIANS, Terry. Modelling complex projects. Chinchester, West Sussex, UK: John Willey & Sons, 2002. 

p. 50-57. 
12  CARMO, Lie Uema do. Contratos de construção de grandes obras cit. 
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1.1.1  Elemento risco no contrato de construção  

Como antes mencionado, os contratos de construção visam garantir o retorno dos 

investimentos realizados pelos investidores com as referidas obras, como forma de 

compensação pelos riscos assumidos para a concepção de novos empreendimentos.  

Para tanto, faz-se necessário compreender o que se define por risco. Nesse sentido, 

Bernstein13 informa que a palavra risco deriva do latim risicare, que significa ousar e que, de 

acordo com seu entendimento, “o risco deve ser mais uma escolha do que um destino”. 

Complementando esse entendimento, Carmo14 aponta que “quem escolhe realizar ou participar 

de uma obra, escolhe assumir risco”, sendo identificados diversos riscos em um meganegócio. 

No caso de contratos para construção de grandes obras ou projetos complexos, os riscos 

envolvidos representam uma característica econômica distinta. Na visão de Nascimento,15 é 

necessário que se considerem a “complexidade das prestações envolvidas e as dificuldades de 

se antever fenômenos futuros que impactam o objeto contratual”, fazendo com que cada uma 

das partes assuma determinados riscos. 

Diante do exposto, Knight16 acredita ser necessária uma explicação acerca da diferença 

entre risco e incerteza, de modo que o contrato celebrado possa ser compreendido igualmente 

por contratados e contratantes, visto que este ponto é de constante embate entre administradores 

e juristas. 

O termo “risco”, como usado de forma lassa na linguagem vulgar e na discussão 

econômica, de fato abarca duas coisas que, do ponto de vista funcional, nas suas 

relações causais com os fenômenos da organização empresarial, são categoricamente 

distintas. [...] O fato essencial é que “risco” significa, em alguns casos, uma 

quantidade suscetível de mensuração, enquanto em outras situações é algo distinto 

[...]. Afigura-se que uma incerteza mensurável, ou “risco” propriamente dito, como 

nós usamos o termo, é muito diferente de algo não mensurável [...]. Restringiremos o 

uso do termo “incerteza para os casos do tipo não quantitativo.17 

 
 

13  BERNSTEIN, Peter L. Against the Gods: the remarkable story of risk. New York: Wiley & Sons, 1996. 
14  CARMO, Lie Uema do. Contratos de construção de grandes obras cit. 
15  NASCIMENTO, Marcos de Sá. Cláusulas de knock for knock em contratos de construção de infraestrutura: 

contribuições jurídicas. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. p. 35. 
16  KNIGHT, Frank. Risk, uncertainty and profit. Kissimmee: Signalman, 2009 apud NASCIMENTO, Marcos de 

Sá. Cláusulas de knock for knock em contratos de construção de infraestrutura: contribuições jurídicas cit. 
17  NASCIMENTO, Marcos de Sá. Cláusulas de knock for knock em contratos de construção de infraestrutura: 

contribuições jurídicas cit., p. 9. 
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Compreende-se, portanto, que o risco se traduz como a medida da probabilidade e 

consequência de não atingir um objetivo de projeto definido.18 Na concepção de Carmo,19 a 

gestão empresarial identifica os riscos como a possibilidade de que ocorram eventos 

impactantes, originados de ações associadas à interação dinâmica própria da obra que gerem 

resultado diferente daquele previsto no Projeto. A incerteza, por sua vez, é caracterizada por 

situações em que tais resultados não foram compreendidos em sua totalidade, ou não puderam 

ser previamente identificados ou cogitados no Projeto.20 

Em um entendimento mais abrangente, Fernandes21 afirma que os riscos se configuram 

como incertezas decorrentes da implantação de determinado contrato, mas que são suscetíveis 

de mensuração. Dessa forma, quando se têm o conhecimento dos riscos e sua disposição em 

uma matriz detalhada, torna-se possível que as partes tomem decisões mais assertivas sobre os 

custos e preços que estarão envolvidos na execução do contrato.  

“A consciência desse processo racionalmente econômico – separação de riscos para 

ulterior julgamento dos valores envolvidos – está no cerne da razão de existência de Cláusulas 

de alocação de risco em contratos de infraestrutura.”22 

Identificam-se diversos riscos envolvidos em contratos de grandes obras, considerando-se 

suas origens e naturezas, e terão suas particularidades dependendo da obra a ser executada. Para 

Nascimento, independentemente de tais particularidades, como resultado todos os riscos poderão, 

predominantemente, impactar o cronograma da obra, gerando penalidades por atrasos; afetando, 

ainda, o preço de assunção dos riscos por uma ou outra parte.23 

Na visão de Fernandes,24 nota-se que os riscos associados acerca da inexecução ou ao 

atraso no cumprimento dos prazos estipulados e os consequentes prejuízos sofridos pela outra 

parte levam, assim, as empresas a buscar proteção não apenas na forma de seguro de 

responsabilidade civil, mas também mediante a inclusão, no contrato, de cláusulas destinadas à 

 
 

18  KERZNER, Harold. Project management: a systems aproach to planning, scheduling and controlling. New 

York: John Wiley & Sons, 1992. 
19  CARMO, Lie Uema do. Contratos de construção de grandes obras cit. 
20  MILLER, Roger; LESSARD, Donald R. (org.). The strategic management of large engineering projects: 

shaping institutions, risks and governance cit. Apud CARMO, Lie Uema do. Contratos de construção de 

grandes obras cit. 
21  FERNANDES, Wanderley. Cláusulas de exoneração e limitação de responsabilidade. São Paulo: Saraiva, 

2012. 
22  Ibidem, p. 35-36. 
23  NASCIMENTO, Marcos de Sá. Cláusulas de knock for knock em contratos de construção de infraestrutura: 

contribuições jurídicas cit. 
24  FERNANDES, Wanderley. Cláusulas de exoneração e limitação de responsabilidade cit. 
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exoneração do dever de indenizar certos danos. Essas cláusulas também trazem em seu escopo 

final estabelecer limites para o valor de indenizações em níveis julgados compatíveis com os 

riscos do negócio ou de uma operação econômica específica. 

Nesse sentido, Carmo25 pontua como riscos em uma grande obra os riscos técnicos ou 

tecnológicos que “são aqueles relacionados aos desafios de engenharia, logística ou tecnologia 

envolvidos no projeto”, manifestando-se em diferentes perspectivas. Sob o olhar dessa autora, 

existe um risco próprio pelo manuseio da tecnologia utilizada, considerando o estágio de 

aplicabilidade em que ela se encontra, seja em fase de testes, se for complexa e dependente de 

variáveis humanas ou se inconstante em seu uso. 

Outro tipo de risco identificado por Carmo são aqueles relacionados à construção: 

Estes riscos englobam eventos que provoquem sobrecustos, atrasos no início das 

operações, problemas de operação ou mesmo não entrega do projeto. São exemplos 

de riscos de construção as condições geológicas, geomecânicas, pluviométricas e 

hidrológicas no local da obra ou no acesso a ela, a identificação de sítios arqueológicos 

ou patrimônios culturais, terras indígenas ou quilombolas na área de construção e 

eventual contaminação ambiental. Outros exemplos consistem na incapacidade do 

projeto de desempenhar consoante as especificações técnicas, ou de realizar o 

comissionamento físico ou operacional tempestivamente. Incluem-se nos riscos de 

construção os infelizes e elevados números de acidentes e mortes.26 

Existem ainda os riscos de mercado em que não se alcança a demanda esperada em razão 

de erros na previsão da demanda ou mesmo em virtude de um crescimento econômico menor 

do que o calculado.27 Estes podem ser identificados quando observada a redução da atividade 

econômica afetando a demanda, em vista da competição e da diminuição dos retornos 

ocasionados por alta na inflação. 

São considerados riscos financeiros aqueles ocasionados pela dificuldade de atrair 

financiadores ou investidores para custear o Projeto, ou, ainda, devido à inabilidade de 

reestruturar os arranjos financeiros advindos de mudanças inesperadas no fluxo de caixa,28 

como aumento da taxa de juros que majoram o custo da obra, crescimento da carga tributária 

que incide sobre os investidores ou incapacidade de realizar aportes adicionais dos 

financiadores, bem como variação cambial nos casos de obras indexadas por moeda estrangeira. 

 
 

25  CARMO, Lie Uema do. Contratos de construção de grandes obras cit., p. 80-81. 
26  Ibidem, p. 152. 
27  MILLER, Roger; LESSARD, Donald R. (org.). The strategic management of large engineering projects: 

shaping institutions, risks and governance cit. Apud CARMO, Lie Uema do. Contratos de construção de 

grandes obras cit. 
28  Ibidem. 
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Segundo Carmo,29 os riscos de fornecimento relacionam-se a incertezas sobre o preço e ao 

acesso a insumos a serem utilizados na obra. 

Quando identificados problemas de não funcionamento adequado dos equipamentos 

utilizados para concretização da obra ou de obsolescência técnica acelerada, são tratados como 

riscos operacionais,30 que ocorrem quando o empreendimento não consegue manter os parâmetros 

estabelecidos para as operações, mesmo que a planta esteja correta,31 como demanda de insumos 

superior ao esperado, gerando custos extras. 

Finalizando os tipos de riscos, Miller e Lessard32 apontam os riscos públicos ou regulatórios, 

que são aqueles que envolvem a instabilidade e a insegurança em razão do comportamento das 

instituições governamentais, advindas de mudanças normativas, falta de segurança jurídica, 

ativismo judicial e atrasos na outorga de licenças, permissões e autorizações. Carmo33 ainda cita os 

riscos sociais, gerados por oposição de comunidades, organizações não governamentais e agências 

de desenvolvimento. Ademais, os riscos soberanos, que “correspondem a decisões governamentais 

de negociar contratos e concessões ou de promover atos como expropriação, nacionalização ou 

encampação”.34 Assim, cada tipo discorrido representa um peso relativo de acordo com a finalidade 

do Projeto a ser executado, dependendo ainda do estágio de desenvolvimento em que se encontra. 

1.1.1.1  Proposta de classificação de riscos nos contratos de construção em riscos de 

execução e riscos indenizatórios 

Ao longo deste trabalho, mostrou-se necessária a proposição de uma classificação dos riscos 

envolvidos no desenvolvimento dos contratos de construção, em duas categorias, os riscos de 

execução e os riscos indenizatórios, com a finalidade de auxiliar no desenvolvimento e na 

apresentação dos resultados da pesquisa empírica.  

 
 

29  CARMO, Lie Uema do. Contratos de construção de grandes obras cit. 
30  MILLER, Roger; LESSARD, Donald R. (org.). The strategic management of large engineering projects: 

shaping institutions, risks and governance cit. Apud CARMO, Lie Uema do. Contratos de construção de 

grandes obras cit. 
31  PILEGGI, Fulvio Carlos. Identificação e análise dos riscos de um projeto de project finance, sob a ótica do 

financiador, para uma usina de açúcar e álcool. 2010. Dissertação (Mestrado em Economia). Escola de 

Economia da Fundação Getulio Vargas, São Paulo, 2010. 
32  MILLER, Roger; LESSARD, Donald R. (org.). The strategic management of large engineering projects: 

shaping institutions, risks and governance cit. Apud CARMO, Lie Uema do. Contratos de construção de 

grandes obras cit.  
33  CARMO, Lie Uema do. Contratos de construção de grandes obras cit. 
34  Ibidem, p. 154. 
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Classificaram-se como riscos de execução aqueles que impactam a execução e os custos 

da execução de um Projeto e que não decorrem de um inadimplemento, ou seja, significam os 

custos excedentes incorridos pela construtora contratada em decorrência do cumprimento de 

suas obrigações previstas no contrato de construção: (i) relacionados à materialização de um 

risco por ela assumido no âmbito do contrato ou da legislação aplicável; e (ii) não decorrentes 

do descumprimento ou culpa da contratada na execução de sua obrigação. Nesse caso, entende-

se por custos excedentes aqueles que, além dos que foram orçados na proposta da construtora 

contratada, surgem e se materializam no decorrer da execução do Projeto e que poderiam estar 

ligados a concluir a obrigação final. Nesse caso, as partes assumiriam as consequências, 

simplesmente, para cumprimento de suas obrigações na execução do contrato. Citam-se como 

exemplos práticos de riscos de execução os riscos geológicos, hídricos, falhas do Projeto que 

provoquem atrasos na execução da obra ou tornam o prazo do comissionamento irrealizável, 

entre outros. 

Esses riscos se aproximam da própria definição de riscos de construção proposto por 

Lie Uema do Carmo anteriormente mencionada.   

Como riscos indenizatórios, para fins deste estudo, classificaram-se aqueles que, 

quando materializados,  geram indenização de parte a parte ou de terceiros, ou seja, 

decorreriam: (i) de um inadimplemento contratual de uma parte a outra, que ocasionaria o 

direito de uma parte cobrar perdas e danos da outra; ou (ii) de um dano causado diretamente de 

uma parte a outra, independentemente do contrato, ou seja, de natureza aquiliana; ou ainda (iii) 

de uma indenização de terceiro que sofreu um dano no âmbito do Projeto e entende que tem 

que ser ressarcido. Consideram-se como riscos indenizatórios, por exemplo, a indenização 

decorrente de atrasos do empreiteiro na entrega da obra e/ou custos com a substituição do 

empreiteiro para término da execução da obra.      



23 
 

 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO JURÍDICA 

2.1  Noções gerais de responsabilidade civil 

Essencial iniciar o tema sobre as cláusulas de limitação e exoneração de 

responsabilidade revendo as principais noções sobre responsabilidade civil. 

Com base na premissa de que a violação de um dever jurídico, definido em contrato, 

como um ato antijurídico que pode acarretar dano, compreende-se a importância da Cláusula 

definida nos instrumentos contratuais. Tal dever pode ser originado a partir de uma relação 

jurídica obrigacional preexistente (contrato) ou a partir de uma norma (ou preceito geral de 

direito). Assim, desde os primórdios do Direito Romano, convencionou-se classificar a 

responsabilidade civil, quanto à origem, em: a) responsabilidade contratual, cuja indenização 

decorre do inadimplemento contratual; e b) responsabilidade extracontratual, cuja indenização 

advém de ato ilícito extracontatual.35 

A responsabilidade civil contratual resulta de um dever derivado de um contrato válido 

entre credor e devedor, e sua fonte do dever preexistente é a vontade das partes contratantes, 

materializada na relação jurídica antecedente entre o autor do dano e a parte lesada. Nessa 

modalidade de responsabilidade, o dever de indenizar decorre do ilícito contratual, que pode 

ser em razão de mora ou inadimplemento. 

Por sua vez, a responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana origina-se de um dever 

imposto por uma norma, um preceito de direito, sendo fonte do dever preexistente a violação 

de um dever estabelecido em lei ou ordem jurídica. O dever de indenizar surge de uma lesão a 

direito subjetivo, sem vínculo obrigacional entre as partes. 

Essa divisão (entre responsabilidade contratual e extracontratual) é criticada pela 

doutrina, pois ambas advêm de um dever preexistente, e somente se torna relevante no que se 

refere ao ônus da prova quanto à culpa.  

 
 

35  SILVA, Flávio Murilo Tartuce. Teoria do risco concorrente na responsabilidade objetiva. 2010. Tese 

(Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: 

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-30042013-151055/publico/Flavio_Murilo_Tartuce 

_Silva_CompletaUSP.pdf. Acesso em: 22 fev. 2022. 
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Na responsabilidade contratual, a culpa, de regra, é presumida e inverte-se o ônus da 

prova: (i) caberá ao credor provar apenas que a obrigação não foi cumprida; (ii) já o devedor 

terá que provar que não agiu com culpa ou que ocorreu alguma excludente do próprio nexo 

causal. Por outro lado, na responsabilidade extracontratual subjetiva, a regra é a culpa 

provada, e o ônus cabe à vítima, admitindo-se apenas excepcionalmente a culpa presumida, 

e a parte lesada deverá provar: (i) a prática pelo agente de uma conduta violadora de um 

dever jurídico; (ii) se agiu com culpa (negligência, imprudência ou imperícia); e (iii) a 

existência de um dano e a relação de causa (conduta) e efeito (dano) existente entre os dois 

primeiros.36 

Fernando Noronha observa que: 

A bipartição “‘responsabilidade contratual’” e “‘extracontratual’” reflete um tempo 

passado, o da elaboração da distinção, que se dava o máximo relevo às obrigações 

assumidas no âmbito da autonomia privada, relegando a lugar secundário as não 

contratuais. Atualmente já se vai reconhecendo que a responsabilidade que será 

chamada de extracontratual não é simplesmente a que a vai além dos contratos, ela é 

mais importante, é o regime regra da responsabilidade civil. Por essas razões 

falaremos apenas em “‘responsabilidade civil’” e em responsabilidade negocial, 

abandonando as designações tradicionais de “‘responsabilidade contratual’” e 

“‘extracontratual’”.37 

Nesse sentido, é notória a necessidade de levar em conta os deveres jurídicos 

provenientes do princípio da boa-fé, que aloca em cada relação contratual a obrigação das partes 

(entre elas e com relação a terceiros), fazendo com que se aja considerando determinados 

padrões de lealdade durante todas as fases do contrato (pré-contratual, durante a execução e 

pós-contratual). 

No que se refere à indenização a ser paga pelo responsável, quer se trate de 

responsabilidade extracontratual, quer contratual, deverá ser, a princípio, suficientemente 

ampla para garantir o ressarcimento integral dos prejuízos experimentados por aquele que 

teve seu direito violado, pois, segundo Odete Novais Carneiro Queiroz, “indenizar significa 

tornar indene, restabelecendo-se a situação anterior à prática do ato  

lesivo”.38 

 
 

36  DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994. 
37  NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1, p. 433.  
38  QUEIROZ, Odete Novais Carneiro. Da responsabilidade por vício do produto e do serviço: Código de Defesa 

do Consumidor – Lei 8.078, de 11.09.1990. São Paulo: RT, 1998. p. 35. 
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2.1.1  A insegurança quanto à extensão do dano indenizável e a necessidade de objetivação 

de sua natureza  

Observando as ocorrências de danos indenizáveis no setor de construção de grandes 

obras, nota-se que a responsabilização do construtor pelos danos causados ao contratante ou a 

terceiros é fundamental no contexto da construção no Brasil.39 

Contudo, quais critérios devem ser empregados para quantificação do prejuízo e qual a 

extensão do dano reparável no âmbito da responsabilidade contratual? 

Pelo instituto da responsabilidade civil, para que exista a obrigação de indenizar, a 

conduta do agente deve ser compatível com a consequência prejudicial ao ofendido, sendo o 

valor da indenização medido pela extensão do dano.  

No entanto, na prática, ao se interpretar a referida opção do legislador civil, deparamo-

nos com uma insegurança para auferir a extensão do dano reparável, uma vez que eivada de 

critérios objetivos e baseada em critérios subjetivos, que não leva à precisão para determinar o 

valor da indenização.    

Para uma melhor compreensão da extensão do dano reparável, necessário analisar o 

conceito de uma das condições de existência da obrigação de indenizar: o nexo de causalidade, 

que deverá existir entre a ação culposa e o dano reparável. Sem tal liame, não há como imputar 

o dever de indenizar, não sendo suficiente a presença da ação e do dano.  

Na doutrina, podemos elencar quatro teorias sobre o nexo de causalidade: (i) a teoria da 

equivalência das condições; (ii) a teoria da causa próxima ou teoria da causalidade imediata; 

(iii) a teoria da causa eficiente; e (iv) a teoria da causa adequada. 

Parte substancial da doutrina é adepta à segunda teoria mencionada, que considera ser 

necessária uma relação direta e imediata de causa e efeito na inexecução da obrigação e no 

dano.40  As críticas a essa teoria residem no fato de que nem sempre a última condição é a 

causadora do dano. 

Por seu turno, uma grande parte de autores contemporâneos na doutrina brasileira 

associa-se à teoria da causa adequada. Eles entendem que, pelo fato de as demais teorias não 

trazerem a segurança desejada, buscou-se a criação de uma causalidade jurídica. Essa teoria é 

 
 

39  SILVA, Eudes Pontes da. Responsabilidade civil do construtor cit. 
40  ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências. São Paulo: Saraiva, 1949. p. 304. 
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baseada na possibilidade, probabilidade, e o liame deve ocorrer, em um plano abstrato, por meio 

de um juízo de probabilidade com cada possível causa, de acordo com a experiência comum. É 

feito um juízo de probabilidade perante as experiências da vida, cuja forma vai variar de acordo 

com o entendimento do jurista acerca da teoria.41 

Nesse sentido, é notório que a caracterização do nexo de causalidade é carregada de 

conteúdo subjetivo. 

Entretanto, a referida teoria, assim como as demais que seguem a causalidade jurídica, 

tem o defeito de não possuir critérios, de não apresentar precisão na apuração da extensão do 

dano e o quantum indenizatório devido, ficando muitas vezes como se flutuassem sobre 

acontecimentos concretos. Essa subjetividade é ampliada, em grande medida, pela adoção de 

conceitos como “danos indiretos” ou “danos consequentes”, cujo conteúdo dogmático ainda é 

pouco maturado no nosso sistema jurídico. 

2.2  As cláusulas de limitação e exoneração do dever de indenizar  

2.2.1  Conceito 

As cláusulas de limitação e exoneração de responsabilidade são amplamente utilizadas 

em países que adotam a Common Law, no entanto, no Brasil, talvez por ausência de 

regulamentação expressa em uma norma de aplicação geral, muito se diverge ainda sobre a 

eficácia dessas Cláusulas. 

Ainda que não expressamente previstas em uma norma geral, as cláusulas de limitação 

e exoneração de responsabilidade estão inseridas na figura da responsabilidade civil 

anteriormente comentada e, apesar de a doutrina e jurisprudência brasileiras discutirem sobre a 

referida eficácia, entendem que as obrigações civis contratuais, como as tratadas pelo Código 

Civil nos artigos 389 a 405, são objeto de cláusula de limitação de responsabilidade. 

Por definição, Antônio Pinto Monteiro afirma que as cláusulas de limitação e 

exoneração de responsabilidade são consideradas como ferramentas negociais, com 

características de caráter econômico social, utilizadas habilmente para promover transações de 

grande complexidade técnica e de altos valores financeiros. Tais Cláusulas “surgiram como 

 
 

41  ROCHA, Marco Aurélio Martins. O problema do nexo causal na responsabilidade civil subjetiva. Jus 

Navigandi, Teresina, ano 13, n. 1964, nov. 2008. Disponível em: http://jus.com.br/artigos/11969. Acesso em: 

12 fev. 2022. 
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instituto moderno e tiveram seu uso proliferado durante o século XIX, período marcado por 

forte lógica liberal e individualista”.42 

Como dito anteriormente, a cláusula de limitação do dever de indenizar excepciona a 

regra da reparação integral estabelecida no artigo 944 do CC. Nesse sentido, Fábio Henrique 

Peres: 

Tal função primordial das Cláusulas contratuais limitativas ou exoneratórias do dever 

de indenizar [...]: limitando ou excluindo o dever de reparar, asseguram às partes um 

conhecimento prévio das regras que definirão o montante máximo da indenização – 

ou, no caso específico das Cláusulas excludentes, as ausências de indenização – no 

caso de eventual inadimplemento das obrigações devidamente abarcadas pela 

incidência da cláusula, alterando, portanto, o tratamento comum previsto na 

legislação.43 

Complementarmente, José de Aguiar Dias define as cláusulas limitativas do dever de 

indenizar como: “estipulações pelas quais se determina antecipadamente a soma que o devedor 

pagará a título de perdas e danos, no caso de ser declarado responsável”.44 

Para Antônio Pinto Monteiro, trata-se de avaliação convencional da indenização, que se 

baseia “em considerações de oportunidade, reconhecendo-se, em princípio, as vantagens – em 

termos de comodidade e de simplicidade na avaliação do dano e de certeza do seu montante – 

que uma composição voluntária de interesses, em regra, proporciona.45  

Seguindo a mesma linha, Sílvio de Salvo Venosa define a Cláusula como  

[...] cláusula pela qual uma das partes contratantes declara que não será responsável 

por danos emergentes do contrato, seu inadimplemento total ou parcial. Essa cláusula 

tem por função alterar o sistema de risco no contrato. Trata-se da exoneração 

convencional do dever de reparar o dano. Nessa situação, os riscos são 

contratualmente transferidos para a vítima. Sob o prisma do risco-proveito, o risco 

incorpora-se ao preço e essas cláusulas atuam em torno dessa problemática. A questão 

é mais ampla, pois liga-se ao chamado dano social, que exige a socialização do risco, 

em torno dos seguros e outras estratégias como a ora estudada.46 

Na doutrina de Wanderley Fernandes, a cláusula de limitação e exoneração de 

responsabilidade pode ser conceituada como o acordo feito pelas partes (contratado e 

contratante), em consonância com a autonomia da vontade e que intenta, previamente, uma 

 
 

42  MONTEIRO, Antônio Pinto. Cláusulas limitativas e de exclusão de responsabilidade civil. Reimpressão. 

Coimbra: Almedina, 2003. p. 71. 
43  PERES, Fábio Henrique. Cláusulas contratuais excludentes e limitativas do dever de indenizar. São Paulo: 

Quartier Latim, 2009. p. 42-43. 
44  DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil cit., p. 125. 
45  MONTEIRO, Antônio Pinto. Cláusulas limitativas e de exclusão de responsabilidade civil cit., p. 96. 
46  VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 525. 
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delimitação da responsabilidade contratual (civil) que o ordenamento jurídico ou o contrato 

impõe ao devedor pelo descumprimento de suas obrigações:  

[...] as convenções de exoneração e limitações 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.47 

No entanto, para esse jurista, assim como se entende neste estudo, não basta a autonomia 

das partes para definir as cláusulas de limitação e exoneração de responsabilidade, pois tais 

convenções deverão atender à razoabilidade e ao equilíbrio no contexto do contrato.48 

Consoante essas premissas, nota-se que tais Cláusulas vêm sendo amplamente 

utilizadas, em sede contratual, na política de contratação das empresas, em especial 

relacionadas à construção civil e obras de infraestrutura, que negociam e pactuam contratos 

vultosos. 

2.2.2  Distinção entre exoneração e limitação do dever de indenizar 

Existe uma distinção conceitual entre as cláusulas de exoneração e de limitação do dever 

de indenizar, não se tratando apenas de forma de terminologia. 

No entanto, muitas cláusulas limitativas podem se transformar em verdadeiras 

cláusulas exonerativas do dever de indenizar. Conforme expõe José de Aguiar Dias, a 

cláusula de não indenizar “não é mais do que a exageração da limitação, a ponto de suprimir 

as perdas e danos”.49 O autor ainda afirma que, quando se reduz a indenização a valores 

irrisórios ou inexpressivos, esta se restringirá somente a uma cláusula limitativa na 

terminologia, e, na realidade, na prática, tal cláusula será excludente do dever reparatório:  

[...] se é (a Cláusula limitativa do dever de indenizar) legalmente autorizada e atinge, 

praticamente, o resultado objetivado por aquela (Cláusula de não indenizar), se o 

aspecto irrisório não estabelecer a sua nulidade, pois a jurisprudência a tem sempre 

reconhecido, só por formalismo hipócrita se pode continuar a rejeitar a Cláusula de 

irresponsabilidade pura e simples.50  

 
 

47  FERNANDES, Wanderley. Cláusulas de exoneração e limitação de responsabilidade cit., p. 112-113. 
48  Ibidem, p. 70. 
49  DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil cit., p. 125. 
50  Ibidem, p. 128-129. 
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Em sua doutrina, Ana Prata assim conclui sobre as diversas modalidades de cláusulas 

limitativas e excludentes do dever reparatório: 

Todas as Cláusulas de que se ocupa este estudo são susceptíveis de subsunção a essa 

categoria (Cláusula de exclusão de responsabilidade), pois em todas elas se exclui, em 

medida variável, a obrigação de indemnizar do devedor, ainda quando se limite o 

montante da reparação dos danos a um máximo, o que se está, obviamente, é a 

determinar que tal obrigação se exclui relativamente aos danos excedentes.51 

Conforme assegura Wanderley Fernandes, a legislação brasileira que trata das distinções 

acerca das cláusulas limitativas e exonerativas do dever de indenizar é bastante clara, 

apresentando no inciso I do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor a nulidade das 

cláusulas que:  

[…] impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por 

vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou 

disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor 

pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis.52 

2.2.3  Limitação e exoneração do dever de indenizar por vontade das partes 

Além de algumas hipóteses previstas em lei, que afastam por completo a 

responsabilidade civil do agente ou limitam ou excluem a indenização, pela vontade das partes 

pode-se alterar o regime geral da responsabilidade contratual por meio de convenções por elas 

estipuladas, seja para agravar ou atenuar a responsabilidade do devedor. 

As cláusulas de agravamento, chamadas por Ana Prata, no direito português, de 

“agravamento da responsabilidade que sobre o devedor impenderia por força da aplicação das 

regras legais”.53 em geral são aceitas, diferentemente das cláusulas que reduzem a 

responsabilidade do devedor, cuja validade torna-se problemática quando relacionada a ato do 

próprio credor.  

São exemplos de agravamento de responsabilidade: (i) hipóteses na área de construção 

em que as partes alocam a uma os riscos que seriam naturalmente suportados pela outra; (ii) 

alteração da regra de liberação do devedor no cumprimento de suas obrigações contratuais em 

 
 

51  PRATA, Ana. Cláusula de exclusão e limitação da responsabilidade contratual. Coimbra: Almedina, 2005. 

p. 133. 
52  FERNANDES, Wanderley. Cláusulas de exoneração e limitação de responsabilidade cit., p. 78-79. 
53  PRATA, Ana. Cláusula de exclusão e limitação da responsabilidade contratual cit. 
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caso de ocorrência de caso fortuito ou força maior (artigo 393 do Código Civil, parte final). 

Assim, menciona a referida autora: 

Sendo certo que a previsão legal comum da responsabilidade do devedor 

tendencialmente abarca – e até excede – todas as situações em que o comportamento 

debitório não satisfaz o objetivo da obrigação, por culpa do devedor, a imputação 

convencional a este de danos decorrentes do não cumprimento pontual, para além 

daquele quadro legal, traduz-se numa regulação convencional do risco da prestação.54 

O presente estudo trata da cláusula de limitação e exoneração de responsabilidade nos 

contratos de construção de grandes obras, considerados paritários, ou seja, “aqueles em que 

ambas as partes podem negociar em igualdade de condições”,55 que são contratos, geralmente, 

disciplinados pelo direito comercial e civil, o que significa que não se inserem em seu escopo 

os contratos de consumo, de direito público e administrativo ou outros. Também não são 

analisados contratos comerciais por adesão. O motivo dessa delimitação se explica porque nos 

contratos não comerciais e não civis ou de adesão a natureza ou a condição de uma das partes 

envolvidas (hipossuficiente, poder público etc.) altera o regime jurídico da responsabilidade 

civil. 

Para que a Cláusula tenha validade, fazem-se necessárias a bilateralidade do 

consentimento de forma expressa no contrato, a igualdade das partes, a inexistência de eximir 

do dolo ou culpa grave do estipulante, a ausência de intenção de afastar obrigação inerente à 

função e que o dispositivo não seja contrário à norma imperativa, à ordem pública e aos bons 

costumes.56  

Diferentemente do que ocorre nas relações de consumo, em que as obrigações 

contratuais do fornecedor são impostas pela legislação, com o intuito de proteger o consumo e 

os consumidores, o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que:  

São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao 

fornecimento de produtos e serviços que: I – impossibilitem, exonerem ou atenuem a 

responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e 

serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos.57  

 
 

54  PRATA, Ana. Cláusula de exclusão e limitação da responsabilidade contratual cit., p. 32-33. 
55  VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil cit., p. 321. 
56  AQUINO, Leonardo Gomes de. Redação contratual: cláusulas de limitação de responsabilidade: importância 

e limites. Estado de Direito, 20 set. 2018. Disponível em: http://estadodedireito.com.br/redacao-contratual-

clausulas-de-limitacao-de-responsabilidade-importancia-e-limites/. Acesso em: 13 ago. 2021. 
57  QUEIROZ, Odete Novais Carneiro. Da responsabilidade por vício do produto e do serviço: Código de Defesa 

do Consumidor – Lei 8.078, de 11.09.1990 cit. 
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Assevera Nascimento que vedações para as Cláusulas existem, mas para contratos de 

consumo, de transporte e de adesão. Complementa dizendo que: 

[...] os contratos de construção de infraestrutura, independentemente das normas que 

regulam a empreitada, são contratos atípicos, dotados, muitas vezes de incompletude 

contratual, capital intensivo, indivisibilidade das prestações e integrante de uma rede 

contratos.58 

Tal limitação é permitida em situações justificáveis, nas relações de consumo entre o 

fornecedor e o consumidor pessoa jurídica. 

Acredita-se que a proposição referida anteriormente estaria em consonância com a 

doutrina de Wanderley Fernandes59 já mencionada neste estudo, uma vez que pautada pela 

autonomia da vontade das partes, além de denotar atendimento à razoabilidade e equilíbrio da 

distribuição dos riscos no contexto do contrato, este último tão esperado pelos agentes para 

atingimento da função econômica da Cláusula, conforme se pode depreender do estudo 

empírico realizado. Nesse sentido, ainda complementa Wanderley Fernandes:  

Os agentes econômicos possuem uma visão muito mais precisa a respeito desse tipo 

de acordo, seja para excluir a indenização para determinados tipos de danos, como 

lucros cessantes, por exemplo, seja para estipular um valor máximo para a indenização 

devida.60 

Wanderley Fernandes discute cada uma das quatro exceções à validade das cláusulas de 

não indenizar enumeradas pela doutrina – que ocorre quando o dano: (a) decorre do dolo do 

agente; (b) a exoneração de responsabilidade é proibida por norma cogente; (c) diz respeito à 

obrigação principal; e (d) interessa à vida ou integridade física das pessoas naturais; do ponto 

de vista do sentido e da aplicabilidade – e especialmente com relação à exceção que diz respeito 

à obrigação principal do contrato, uma das exceções repetidas pela doutrina, ele considera “nem 

sempre verdadeira”, e dá como exemplo o contrato de empreitada que afirma que “o resultado 

pode não ter sido atingido, ainda que grande parte da obrigação de fazer haja sido cumprida”.61 

Há de se considerar que, quando se trata de ferramental dogmático-jurídico, não se pode 

pensar em certo ou errado, mas sim se a ferramenta poderia se mostrar mais ou menos adequada 

e útil para determinado contexto.  

 
 

58  NASCIMENTO, Marcos de Sá. Cláusulas de knock for knock em contratos de construção de infraestrutura: 

contribuições jurídicas cit., p. 129. 
59  FERNANDES, Wanderley. Cláusulas de exoneração e limitação de responsabilidade cit., p. 70. 
60  Ibidem, p. 71. 
61  Ibidem, p. 11-16. 
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Ademais, assevera Wanderley Fernandes:   

Nossa posição é a de que não há, no direito brasileiro, fundamento legal que torne 

nula, per se, a cláusula de limitação ou de exoneração de responsabilidade quando 

ligada ao descumprimento da obrigação principal. Entendemos que, tal como 

demonstra a evolução do conceito de fundamental breach ou breach of a fundamental 

term, desenvolvido pelos países de tradição da common law, a violação da obrigação 

principal não pode ser tomada como um elemento de validade ou não da cláusula, mas 

poderá ser fundamento para a sua interpretação, ou mesmo, segundo alguns autores, 

como veremos adiante, servir como um guia para a caracterização da culpa grave.62  

Contudo, não se dispensará no presente trabalho maior atenção à discussão sobre a 

validade de tais convenções, pois partir-se-á do entendimento de que a cláusula de não indenizar 

ou de limitar a indenização deve ser considerada como válida, visto que o contrato de 

construção, derivado de uma relação entre empresários, reflete um equilíbrio válido e voluntário 

que as partes pretenderam contratar, devendo-se, no entanto, ser considerados a razoabilidade 

e o equilíbrio no contexto do contrato, anteriormente mencionados por Wanderley Fernandes. 

Nesse sentido, o intérprete deve buscar sua finalidade dentro da racionalidade 

econômica do contrato, pois é a operação econômica que lhe deu origem que determina “as 

regras do jogo”, ou seja, delimita o que os contratantes poderiam ou não ter feito.63 

2.2.4  Figuras com resultados práticos semelhantes 

Com o objetivo de afastar eventuais riscos econômicos, outras figuras, além das 

cláusulas de limitação e exoneração de responsabilidade, são utilizadas pelos contratantes e 

devedores.  

Podem-se mencionar como exemplos dessas outras figuras o seguro de responsabilidade 

civil e a cláusula penal; além dessas, na visão de Wanderley Fernandes, têm-se as cláusulas que 

delimitam o conteúdo das obrigações.64 Por conseguinte, essas figuras são equiparadas à 

cláusula de não indenizar para justificar a validade desta última, uma vez que levam a resultados 

práticos similares.  

 
 

62  FERNANDES, Wanderley. Cláusulas de exoneração e limitação de responsabilidade cit., p. 71. 
63  ROPPO, Enzo. O contrato. Coimbra: Almedina, 2010. p. 221. 
64  FERNANDES, Wanderley. Cláusulas de exoneração e limitação de responsabilidade cit. 



33 
 

Assim, no seguro de responsabilidade civil que constitui um contrato, colocado como 

espécie de cláusulas de não indenizar, tem esta última a consequência e o intuito de afastar o 

dever de indenizar, em que o segurador figura como o responsável pela indenização.  

Apesar de, na cláusula penal, o montante efetivo a ser pago não estar condicionado à 

comprovação dos danos, ficando apenas restrita ao inadimplemento culposo do contrato, e não 

à extensão do dano, assim como a cláusula de limitação de responsabilidade, trata-se de um 

meio de prevenir a responsabilidade contratual empresarial. 

Wanderley Fernandes menciona ainda que: 

[...] outras figuras que poderiam ser tomadas por afinidade, como restrição aos 

remédios contratuais, redução de prazos de prescrição, exclusão de garantias e outros 

instrumentos que se aproximam das cláusulas de não indenizar, porém atuando como 

modos de atenuação da responsabilidade sem que apresentem pontos relevantes de 

aproximação com a exoneração ou limitação de responsabilidade propriamente dita.65  

Para o referido autor,  

[...] a doutrina tem estabelecido algumas distinções entre a cláusula que delimita o 

conteúdo da obrigação e aquelas que importam alteração convencional do regime da 

responsabilidade contratual; porém é forçoso admitir que tais cláusulas apresentam 

elementos que, eventualmente, se confundem e resultam em efeitos semelhantes.66 

De acordo com José de Aguiar Dias, tais institutos, assim como as cláusulas de limitação 

e de exoneração de responsabilidade, são “fórmulas de equilíbrio entre as exigências da 

reparação e as da conservação da atividade responsabilizada”.67 

2.2.5  Estrutura Típica adotada para as cláusulas de limitação e exoneração de 

responsabilidade em contratos de construção  

Como mencionado neste trabalho, a Estrutura Típica adotada para as Cláusulas em 

contratos de construção usualmente estabelece um percentual de limitação que normalmente age 

com base no valor do contrato, incidindo sobre os danos diretos, e com previsão de exceções 

expressas, assim como a exoneração do dever de indenizar para os danos indiretos e lucros 

cessantes. Dessa forma, as partes contratantes, de posse de números tangíveis, podem ajustar e 

instrumentalizar a relação entre elas da maneira mais adequada a seus interesses. 

 
 

65  FERNANDES, Wanderley. Cláusulas de exoneração e limitação de responsabilidade cit., p. 119. 
66  Ibidem, p. 120. 
67  DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil cit., p. 193. 
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Segundo apontado nos estudos de Wanderley Fernandes, o referido percentual de 

limitação a ser acordado, que incide sobre os danos diretos, deverá sempre considerar a 

operação concreta, sob pena de causar um desequilíbrio no compartilhamento dos riscos do 

Projeto pelas partes:  

Um aspecto importante, em se tratando de limitação de responsabilidade, diz respeito 

ao valor meramente derrisório do plafond acordado, o que poderia transformar a 

cláusula de limitação em total irresponsabilidade. Não há como avaliar a adequação 

do limite, salvo em referência a operações concretas – 100% do valor total do contrato 

pode ser irrisório em razão dos possíveis prejuízos. Por exemplo, um erro de projeto 

de engenharia poderá determinar que uma obra seja substancialmente refeita, com 

prejuízos muito superiores ao valor do projeto; todavia, não seria razoável impor ao 

projetista o risco de todo o empreendimento, inteiramente desproporcional ao valor 

de seu contrato. Em outras circunstâncias, 10% de um contrato de centenas de milhões 

de reais poderá ser medida adequada para os riscos envolvidos, valendo-se as partes 

de seguros adicionais que tornem mais equilibrado o compartilhamento dos riscos 

pelas partes.68 

É possível observar, em alguns modelos-padrão de contratos de construção, a opção de 

as partes estabelecerem limites máximos de responsabilidade global do empreiteiro em favor 

do dono da obra, como o padrão International Federation of Consulting Engineers (FIDIC), 

uma organização de padrões internacionais para Consultoria em Engenharia e Construção, 

considerando-se o limite do valor do contrato, quando não estabelecido entre as contratantes: 

Neither Party shall be liable to the other Party for loss of use of any Works, loss of 

profit, loss of any contract or for any indirect or consequential loss or damage which 

may be suffered by the other Party in connection with the Contract, other than under 

Sub-Clause 16.4 [Payment on Termination] and Sub-Clause 17.1 [Indemnities]. 

The total liability of the Contractor to the Employer, under or in connection with the 

Contract other than under Sub-Clause 4.19 [Electricity, Water and Gas], Sub-Clause 

4.20 [Employer’s Equipment and Free-Issue Material], Sub-Clause 17.1 [Indemnities] 

and Sub-Clause 17.5 [Intellectual and Industrial Property Rights], shall not exceed the 

sum stated in the Particular Conditions or (if a sum is not so stated) the Contract Price 

stated in the Contract Agreement. 

This Sub-Clause shall not limit liability in any case of fraud, deliberate default or 

reckless misconduct by the defaulting Party.69 

Por outro lado, como mencionado supra, o FIDIC traz previsão das seguintes exceções 

expressas que não sejam sujeitas ao referido limite, como para o modelo EPC/Projetos Turnkey  

– “Silver Book”: Cláusula 4.19 – Energia elétrica, água e gás; Cláusula 4.20 – Equipamento do 

contratante e material de publicação gratuita; Cláusula 17.5 – Direitos de propriedade 

 
 

68  FERNANDES, Wanderley. Cláusulas de exoneração e limitação de responsabilidade cit., p. 216. 
69  FIDIC – Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects – extract from clause 17.6 apud SMITH, Peter. 

Contratos internacionais: usando os modelos-padrão para contratos FIDIC. In: SILVA, Leonardo Toledo da 

(coord.). Direito e infraestrutura. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 208. 
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intelectual e industrial; e Cláusula 17.1 – Indenizações, podendo ainda as contratantes 

estabelecer outras exceções nas “Condições Particulares” do referido modelo-padrão.70  

Estabelece, também, que a referida Cláusula não poderá limitar a responsabilidade em casos 

de fraude, dolo ou culpa grave. Por fim, prevê ainda a exoneração do dever de indenizar no caso de 

perda de uso de quaisquer obras, lucros cessantes, perda de qualquer contrato ou por qualquer perda 

ou dano indireto ou consequente que possam ser sofridos pela outra parte decorrentes do contrato. 

A nova Association of Consulting Engineers (ACE), associação comercial britânica que 

representa seus membros engenheiros, também conhecida pelos contratos-padrão que elabora 

para aplicação em projetos de construção e engenharia, estabelece a previsão de um limite total 

de responsabilidade, assim como o Royal Institute of British Architets (RIBA), um organismo 

profissional para arquitetos no Reino Unido: 

In any action or proceedings brought against the Architect under or in connection with 

the Agreement whether in contract, negligence, tort or howsoever the Architect’s 

liability for loss or damage in respect of any one occurrence or series of occurrences 

arising out of one event shall be limited to… the sum… stated in the Appendix […].71 

Nesse caso, o limite de responsabilidade do arquiteto deve ser um montante 

determinado, havendo uma limitação específica para cada tipo de ocorrência ou para um 

conjunto de ocorrências que devem ser especificadas, em vez de estabelecer um limite geral.72  

Citam-se, também, os contratos-padrão da NEC – Procure, Manage, Deliver, que na 

versão NEC3 prevê a opção X18 que limita as responsabilidades do contratado ao empregador 

em determinadas circunstâncias. A Parte X18.4 limita a responsabilidade total do contratado ao 

empregador por todos os assuntos, exceto aqueles excluídos listados. Esta é a responsabilidade 

total, portanto não importa quantas reclamações sejam feitas, a responsabilidade total para todas 

elas será limitada ao valor declarado: 

Option X18: Limitation of liability 

Limitation of Liability X18 

X18.1 The Contractor’s liability to the Employer for the Employer’s indirect or 

consequential loss is limited to the amount stated in the Contract Data. 

X18.2 For any one event, the liability of the Contractor to the Employer for loss of or 

damage to the Employer’s property is limited to the amount stated in the Contract 

Data. 

 
 

70  SMITH, Peter. Contratos internacionais: usando os modelos-padrão para contratos FIDIC cit., p. 208. 
71  RIBA SFA/99, condition 7.3 apud MURDOCH, Iain. Limitations of liability in construction contracts. 

Fidic.org, 2003. Disponível em: https://www.fidic.org/sites/default/files/13%20Limitations_of_liability.pdf/. 

Acesso em: 1.º nov. 2020. 
72  MURDOCH, Iain. Limitations of liability in construction contracts cit. 
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X18.3 The Contractor’s liability to the Employer for Defects due to his design which  

are not listed on the Defects Certificate is limited to the amount stated in the Contract 

Data. 

X18.4 The Contractor’s total liability to the Employer for all matters arising under or 

in connection with this contract, other than the excluded matters, is limited to the 

amount stated in the Contract Data and applies in contract, tort or delict and otherwise 

to the extent allowed under the law of the contract. 

The excluded matters are amounts payable by the Contractor as stated in this contract 

for 

• loss of or damage to the Employer’s property, 

• delay damages if Option X7 applies, 

• low performance damages if Option X17 applies and 

• Contractor’s share if Option Cor Option D applies. 

X18.5 The Contractor is not liable to the Employer for a matter unless it is notified to 

the Contractor before the end of liability date.
 73

 

A familiaridade das partes com um modelo-padrão é uma de suas principais vantagens. 

No entanto, deve-se ficar atento à padronização dos contratos, pois as referidas limitações e/ou 

exonerações poderão sofrer alterações dependendo da aplicação da legislação local, que poderá 

limitar a responsabilidade das partes em quantidade (maior ou menor) ou com relação a sua 

duração (tempo).74  

No caso do FIDIC, esse risco é alertado em seu guia de utilização:  

The common law approach as to compensation for delay is that of delay or liquidated 

damages. By contrast in civil law jurisdictions the doctrine of penalty prevails. Care 

has to be taken that in an international contract a penalty clause may be considered 

invalid, when common law is the proper law of the contract.75 

Ainda que se leve em conta a aplicabilidade das normas da empreitada ao contrato de 

EPC e as limitações não estiverem alinhadas com o artigo 618 do Código Civil, as cláusulas 

limitadoras de responsabilidade, quanto à obrigação da empresa construtora no tocante à solidez 

e segurança da obra, poderão ser consideradas nulas. 

2.2.5.1  Limitação dos danos diretos do construtor  

Conforme anteriormente mencionado, em uma Estrutura Típica das Cláusulas nos 

contratos de construção costuma-se estabelecer um percentual de limitação para danos diretos, 

normalmente com previsão de exceções expressas. 

 
 

73  NEC. Procure, Deliver, Manage. Gra-Bretanha: Bell and Bain Limited, 2013. p. 53. 
74  SMITH, Peter. Contratos internacionais: usando os modelos-padrão para contratos FIDIC cit., p. 208. 
75  JAEGER, Axel-Volkmar; HÖK, Götz-Sebastian. FIDIC: a Guide for Practitioners. Berlin: Springer, 2010.  

p. 75. 
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Ademais, como previsão de exceções à aplicação do percentual limitativo para danos 

diretos usuais em contratos de construção, é possível elencar, além daqueles já mencionados, 

os sugeridos nos modelos: danos (materiais ou pessoais) a terceiros de qualquer natureza que 

sejam causados pelo empreiteiro; descumprimento de obrigações tributárias, trabalhistas, 

previdenciárias ou ambientais pelo empreiteiro; e inúmeras outras que poderão ser acordadas 

entre as partes quando da negociação e alocação dos riscos, o que poderá variar caso a caso, 

dependendo do negócio concreto.  

No que se refere a conceitos para o dano direto, encontra-se descrita em parte substancial 

da doutrina a definição de dano direto como aquele produzido como consequência imediata de 

uma ação ou omissão da parte violadora, ou seja, aquele que causa imediatamente um dano ou 

prejuízo ao patrimônio da parte violada, por exemplo: vícios estruturais da construção. Nesse 

sentido, preceituam Orlando Gomes e Maria Helena Diniz, respectivamente: 

Para efeito da avaliação da responsabilidade, distingue-se o dano direto do indireto. 

O dano direto é o que resulta do fato como sua consequência imediata. O dano indireto 

o que decorre de circunstâncias ulteriores que agravam o prejuízo diretamente 

suportado.76  

Considera-se dano direto o dano que causa imediatamente um prejuízo ao patrimônio 

da vítima [...]. O dano patrimonial indireto é, portanto, uma consequência possível, 

porém não necessária do evento prejudicial a um interesse extrapatrimonial, 

constituindo um dano moral que produz reflexos prejudicais à economia do 

ofendido [...].77 

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais traz como 

posicionamento: 

Apelação cível. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Atropelamento. Dano 

moral. Dano estético. Denunciação à lide. Ressarcimento. Recurso provido em parte. 

“A culpa do patrão ou comitente é presumida pelo ato culposo do empregado ou 

preposto.” A reparação a título de danos morais sob o fundamento de atraso no reparo 

do veículo não indica violação a direito da personalidade. “Toda lesão da integridade 

corporal provoca um dano patrimonial indireto, que é aquele produzido em bens 

jurídicos extrapatrimoniais da vítima, e assim apenas indiretamente pode causar 

prejuízos.” O dano estético exige prova que o ato lesivo alterou o padrão de beleza da 

vítima, reduzindo o patrimônio da aparência. A companhia seguradora tem a 

obrigação de reembolsar, até o limite da apólice, as quantias pelas quais o segurado 

vier a ser responsável, em sentença judicial transitada em julgado.78 

 
 

76  GOMES, Orlando. Responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 78-79. 
77  DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. São Paulo: Saraiva: 1990. p. 58. 
78  MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Apelação Cível 1.0024.08.124002-0/001. 12.ª Câmara 

Cível. Rel. Des. José Flávio de Almeida. DJ 10.04.2013. DP 22.04.2013. 
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Com efeito, é possível verificar que o nexo causal79 cumpre, nesse sentido, dupla função 

no campo da responsabilidade civil na legislação brasileira, pois, “por um lado, permite 

determinar a quem se deve atribuir um resultado danoso, por outro, é indispensável na 

verificação da extensão do dano a se indenizar, pois serve como medida de indenização”.80 

Baseando-se nessa premissa, nota-se que muitas são as teorias que buscam estipular 

limites ao nexo de causalidade, e, segundo Agostinho Alvim,81 as três principais correntes 

encontradas na doutrina são: a teoria da equivalência das condições, a teoria da causalidade 

adequada e a já mencionada teoria do dano direto e imediato. 

Esclarece Agostinho Alvim que “a teoria da equivalência das condições aceita qualquer 

das causas como eficiente. A sua equivalência resulta de que, suprimida uma delas, o dano não 

se verifica”.82 Essa teoria é adotada expressamente no direito penal, mas na opinião majoritária 

da doutrina não se mostra adequada no âmbito cível. 

Continuando as observações sob a análise de Agostinho Alvim, o fundamento da teoria 

do dano direto e imediato é o artigo 403 do Código Civil de 2002, que substituiu o artigo 1.060 

do antigo Código Civil: “Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas 

e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, 

sem prejuízo do disposto na lei processual”.83
 

A explicação para o emprego da expressão “efeito direto e imediato”, afirma o civilista, 

“consiste em demonstrar que o dano remoto dificilmente pode prender-se à inexecução de modo 

tal que não o possamos atribuir ao concurso de outras causas”.84 

Para tal autor, o que melhor explicaria a teoria do dano direto e imediato é a subteoria 

da necessariedade, que se baseia em determinar se uma dada condição é necessária, ou, pelo 

contrário, segundo fato ou ato causador do evento danoso, romper-se-ia o liame de 

responsabilidade. Segundo Alvim, o fato natural também poderia “romper” o vínculo de causa 

e efeito: 

 
 

79  Compreende-se como o nexo de causalidade o vínculo fático que liga o efeito à causa, ou seja, é a comprovação 

de que houve dano efetivo, motivado por ação, voluntária, negligência ou imprudência daquele que causou o 

dano. 
80  CRUZ, Gisela Sampaio da. O problema do nexo causal na responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Renovar, 

2005. p. 22. 
81  ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências cit. 
82  Ibidem, p. 345. 
83  Ibidem, p. 345. 
84  Ibidem, p. 359-360. 
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Em face da teoria da necessariedade da causa, rompe-se o nexo causal, não só quando 

o credor ou o terceiro é autor da causa próxima do novo dano (solução de Mosca, na 

sua teoria da causalidade jurídica), mas ainda quando a causa próxima é fato natural 

(teoria de Coviello, segundo a qual o fato natural rompe o vínculo).85  

Encontra-se, na jurisprudência, um exemplo de decisão sustentada pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF), que aplica a teoria da necessariedade, conforme ementa transcrita a 

seguir: 

Em nosso sistema jurídico, como resulta do disposto no artigo 1.060 do Código Civil, 

a teoria adotada quanto ao nexo de causalidade e a teoria do dano direto e imediato, 

também denominada teoria da interrupção do nexo causal. [...] Com efeito, o dano 

decorrente do assalto por uma quadrilha de que participava um dos evadidos da prisão 

não foi o efeito necessário da omissão da autoridade pública que o acórdão recorrido 

teve como causa da fuga dele, mas resultou de concausas, como a formação da 

quadrilha, e o assalto ocorrido cerca de vinte e um meses após a evasão.86 

Por outro lado, está claro para Alvim que a qualificação pela subteoria da necessariedade 

não é suficiente quando do aparecimento de concausas sucessivas ou concomitantes,87 e ilustra 

como exemplo: 

Um prédio desaba por culpa de seu engenheiro, propiciando que terceiros furtem 

elevada soma guardada pelo proprietário, culminando na falência deste. O caso 

corresponde perfeitamente à definição de concausas sucessivas apresentada pelo 

autor: “danos sucessivos, o último dos quais só se explica pelos seus antecedentes.88  

É predominante na doutrina brasileira o entendimento de que a teoria que melhor explica 

o nexo causal no âmbito da responsabilidade civil é a da causalidade adequada, pela qual se 

entende que nem todas as causas que convergem para o resultado são equivalentes, sendo tão 

somente aquela (ou diversas) mais adequada a produzir o resultado. Por exemplo, quando se 

têm duas ou mais situações que concorreram para a ocorrência do evento lesivo, será 

considerada como causa aquela que tenha potencial para, naturalmente, produzir o resultado 

que se manifestou no caso concreto. Assim, segundo Paulo de Tarso Sanseverino, “causa 

adequada é aquela que apresenta como consequência normal e efeito provável a ocorrência de 

um determinado resultado danoso”.89 

 
 

85  ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências cit., p. 372. 
86  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 1.ª Turma. RE 130764/PR. Relator Moreira Alves. Julgamento 

12.05.1992. DJ 07.08.1992, p. 11782, Ement. 01669-02, p. 00350, RTJ 143-01/270.  
87  ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências cit., p. 343. 
88  Ibidem, p. 343. 
89  SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Princípio da reparação integral: indenização no Código Civil. São 

Paulo: Saraiva Jur, 2010. p. 156. 
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Importante mencionar que a citada teoria se apresenta de dois pontos de vista, sendo 

uma formulação sob os aspectos positivos e outra sob os negativos. Considerada pelo enfoque 

positivo, o ato que deu causa em determinado evento tem que ser necessariamente demonstrado 

que é considerado como causa natural ou provável de tal evento. Por sua vez, o enfoque 

negativo opera no sentido inverso, ou seja, a pergunta nesse caso é se o ato ilícito não é causa 

inadequada para a ocorrência do evento danoso, não se indagando se a causa é a apropriada 

para a produção do dano.  

Para Fernando Noronha, o enfoque negativo é preferível, uma vez que deixa nítida a 

subsistência do nexo causal mesmo quando outros fatos contribuíram para o evento danoso. 

Além disso, o autor ainda observa que a formulação negativa amplia o âmbito de causalidade e 

facilita a prova para o lesado. Complementa, ainda, mencionando que, “em geral, só quando a 

formulação positiva não revelar a existência de nexo causal é que haverá interesse em analisar 

o caso à luz da formulação negativa”.90 

Ante o exposto, observa-se que a apuração da extensão do dano e o quantum 

indenizatório devido, na seara judicial, dependerão da análise fática e do conjunto 

comprobatório apresentado, uma vez que a caracterização do nexo causal é carregada de 

conteúdo subjetivo, conforme mencionado no item 2.1.1 deste Capítulo. 

Além das dificuldades na análise fática e probatória, decisões diversas identificadas na 

jurisprudência vêm demonstrando situações no caso concreto que contrariam as teorias 

clássicas de definição do nexo de causalidade. 

Cita-se, como exemplo, o julgado da broncofibroscopia, um precedente de 2002, do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ), que condenou o causador de um acidente de trânsito a 

indenizar a vítima pelos prejuízos relacionados a uma segunda cirurgia na vítima, que somente 

ocorreu em função de um erro médico sofrido na primeira cirurgia:  

O erro do médico no tratamento das lesões sofridas em acidente de trânsito provocado 

culposamente pelo preposto da ré, está no desdobramento causal do acidente; pelo 

resultado mais grave responde o causador do dano, ressalvado à ré o direito de pleitear 

eventual ressarcimento junto a quem concorreu com a sua imperícia.91 

 
 

90  NORONHA, Fernando. Direito das obrigações cit., p. 603-604. 
91  BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. 4.ª Turma. REsp 326.971/AL. Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar. 

Julgamento 11.06.2002. 
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Nesse caso, o destaque dado pela teoria da necessariedade à ideia de ruptura do nexo de 

causalidade dificulta, muitas vezes, que se atinja o cerne da questão jurídica prática. Como 

indicado no voto do Ministro Aldir Passarinho Júnior,92 uma circunstância importante para a 

imputação ou não da responsabilidade relativa à segunda cirurgia pode ser a identificação do 

grau de liberdade da vítima ou de seus familiares na escolha da equipe médica responsável pela 

primeira cirurgia, o que dependerá do caráter emergencial ou não dessa primeira intervenção. 

Na prática, há uma grande dificuldade de traçar o real alcance da responsabilidade pelos 

danos diretos, quando da aplicação das cláusulas de limitação de responsabilidade, uma vez que 

tal distinção de conceitos é simplista. Portanto, conforme referido, a apuração da extensão do 

dano e o quantum indenizatório devido, na seara judicial, dependerão da análise fática e do 

conjunto comprobatório apresentado. 

2.2.5.2  Exclusão de danos indiretos e lucros cessantes do construtor  

Para que as partes envolvidas em um contrato de construção possam mitigar as 

perdas por eventuais danos causados por condutas ilícitas e a fim de que o negócio jurídico 

firmado não resulte em prejuízos superiores à capacidade financeira da empresa construtora, 

além de um percentual de limitação para danos diretos, normalmente com previsão de 

exceções expressas, estabelece-se a exclusão de indenizações por danos indiretos e lucros 

cessantes.  

Para alguns autores, a responsabilidade indireta se dá quando o ato que provoca o dano 

advém de terceiro cuja determinada pessoa é responsável por ele ou por seus atos.93 Nota-se 

que no artigo 403 do Código Civil o legislador é omisso quanto ao dano indireto, prevendo 

somente o dever de indenizar no caso de dano direto e definindo no artigo 402, do mesmo 

diploma legal,94 os lucros cessantes como aquilo que a parte razoavelmente deixou de lucrar 

com o evento danoso: “Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas 

 
 

92  BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. 4.ª Turma. REsp 326.971/AL cit. 
93  Entre tais autores, têm-se: FERNANDES, Wanderley. Cláusulas de exoneração e limitação de 

responsabilidade cit.; NASCIMENTO, Marcos de Sá. Cláusulas de knock for knock em contratos de 

construção de infraestrutura: contribuições jurídicas cit. 
94  BRASIL. Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, 

DF, ano 139, n. 8, 11 jan. 2002. Seção 1, p. 1-74. 2002. PL 634/1975. 
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e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente 

deixou de lucrar”.95
 

No desenvolvimento deste estudo, identificou-se grande dificuldade na interpretação e 

enquadramento do dano como direto ou indireto, no caso concreto, que podem ser subjetivos.  

Como lucros cessantes do construtor, é possível citar o disposto, expressamente, no 

artigo 623 do Código Civil: 

 

Art. 623. Mesmo após iniciada a construção, pode o Dono da Obra suspendê-la, desde 

que pague ao empreiteiro as despesas e lucros relativos aos serviços já feitos, mais 

indenização razoável, calculada em função do que ele teria ganho, se concluída a 

obra.96 

Nesse sentido, não obstante, ainda que caiba falar sobre a possibilidade de suspensão da 

obra pelo dono após seu início, cumpre asseverar que nesses casos caberá o pagamento das 

despesas e dos lucros relativos aos serviços já realizados, mais indenização razoável, calculada 

em função do que o empreiteiro teria ganho, se concluída a obra. 

A esse respeito, encontram-se notáveis divergências de conceito na doutrina e 

jurisprudência, ora justificando o dano indireto como (i) dano não indenizável por falta de 

causalidade direta, (ii) dano reflexo ou por ricochete, ora (iii) como cadeia de prejuízos. 

Identifica-se, também, conforme citado por Luís Felipe Silveira, uma divergência 

conceitual a partir da doutrina dos consequential damages em um tradicional precedente inglês 

da Common Law de 1854, o leading case Hadley v. Baxendale, em que danos indiretos 

poderiam, a princípio, ser tratados como lucros cessantes.97 

Na legislação pátria, o primeiro sentido supramencionado sobre o dano indireto se 

baseia na teoria de Robert Joseph Pothier,98 no qual limita a responsabilidade do devedor 

inadimplente à consequência imediata e direta de sua inexecução, considerando, assim, o dano 

 
 

95  BRASIL. Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002 cit. 
96  Ibidem. 
97  SILVEIRA, Luís Felipe. Dano indireto e culpa grave no contexto de cláusulas de limitação e exoneração de 

responsabilidade em contratos de construção. 2022. Dissertação (Mestrado em Direito dos Negócios) – Escola 

de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, São Paulo, 2022. 
98  POTHIER, Robert Joseph. Traité des obligations: selon les regles tant du for de la conscience, que du for 

extérieur. Paris: J. Rouzeaud-Montaut, 1764. 
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indireto fora do alcance do dever de indenização, por serem consequências longínquas ou 

mediatas do ato causador do dano.  

Como forma de explicar sua teoria, Pothier99 utiliza como exemplo o caso da vaca 

portadora de doença contagiosa. Conforme esse caso, se um comerciante vendeu uma vaca 

contaminada por doença contagiosa, tendo ocultado esse vício, ele seria responsável por todos 

os danos que o comprador sofresse, ou seja, não só pelos danos à vaca vendida, mas também 

pelos danos aos outros animais contaminados pela vaca doente, porque foi sua intencional 

ocultação da doença que causou todo esse dano. No entanto, sobre os danos sofridos pelo 

comprador decorrentes de ter obstado o cultivo das terras, em razão de contaminação e morte 

do rebanho do comprador, o vendedor não responderia pela ausência desse plantio, pois poderia 

ter buscado alternativas, como comprar ou alugar outros animais, para o cultivo da terra, ou até, 

se não tivesse recursos para cultivar por si, poderia arrendar a terceiro, tampouco responderia o 

vendedor pelo dano emergente da morte do rebanho e o lucro cessante da falta de cultivo não 

ter permitido o comprador pagar suas dívidas.100  

Nesse sentido, partindo-se da premissa de que, apesar da noção de causalidade 

necessária aplicada por Pothier, o termo dano indireto é referido pelo jurista francês como 

prejuízos que em razão de sua causa longínqua não estão cobertos pelo dever de indenizar, 

poder-se-ia dizer que o dano indireto seria o dano não coberto pelo art. 403 do Código Civil de 

2002. 

 

Com relação à aplicação da referida teoria ao tratamento de dano indireto ao construtor, 

tem-se como embasamento um importante precedente na legislação pátria, derivado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo,101 o julgado no qual, em um contrato de empreitada global, 

uma construtora ingressou com medida visando indenização contra empresa fornecedora de 

equipamentos, em função de atraso comprovado da fornecedora. A construtora, que era parte 

em um contrato de empreitada global com sua cliente, buscava  

[...] a condenação da ré ao pagamento dos valores que precisou despender em razão 

do descumprimento contratual havido, eis que com o atraso na entrega dos 

 
 

99  POTHIER, Robert Joseph. Traité des obligations: selon les regles tant du for de la conscience, que du for 

extérieur cit. 
100  ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências cit., p. 345. 
101  SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo. 34.ª Câmara de Direito Privado. APL: 

01110261420118260100/SP 0111026-14.2011.8.26.0100. Relator Soares Levada. Julgamento 25.08.2014. DJ 

26.08.2014. 
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equipamentos adquiridos da demandada precisou alugar outros que realizassem a 

mesma função no tempo necessário.102 

O acórdão observado no TJSP afastou a pretensão da empresa construtora, 

fundamentando que o contrato de empreitada global não envolve a ré, não podendo a ela atribuir 

a responsabilidade indenizatória por eventuais prejuízos advindos daquela contratação, em 

especial por estar expressamente estabelecida no contrato cláusula de exoneração de 

responsabilidades por “lucros cessantes, perdas de receita ou de produção, perdas de contrato 

ou quaisquer hipóteses de danos indiretos/consequentes”.103  

O segundo conceito dado pela doutrina e jurisprudência ao dano indireto é o de dano 

reflexo ou por ricochete. 

Pela teoria do dano em ricochete, a lesão deve ser reparada ao terceiro que se torna 

vítima (por ricochete) da ofensa, ou seja, esse dano ocorre quando a ofensa é dirigida a uma 

pessoa, mas quem sofre os efeitos desse dano é outra.104 

No Brasil, o dano reflexo ou por ricochete possui sua hipótese clássica positivada no 

artigo 948 do Código Civil: 

Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações: 

I – no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da 

família; 

II – na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em 

conta a duração provável da vida da vítima.105 

Nesse caso, uma pessoa sofre o reflexo de um dano causado à outra pessoa. O dano em 

ricochete, portanto, mostra-se como a consequência de um prejuízo direto que lesa uma 

primeira pessoa, mas atinge, igualmente, uma segunda pessoa, que da primeira depende. 

Ressalta-se, assim, que, com o Enunciado 560 publicado, proveniente da VI Jornada de 

Direito Civil, reconheceu-se a possibilidade do ressarcimento de dano patrimonial reflexo em 

situações diversas daquelas previstas no referido artigo 948: “Enunciado 560 – No plano 

 
 

102  ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências cit. 
103  SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo. 34.ª Câmara de Direito Privado. APL: 

01110261420118260100/SP 0111026-14.2011.8.26.0100 cit. 
104  ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências cit., 
105  SILVA, Rafael Peteffi da. Sistema de justiça, função social do contrato e a indenização do dano reflexo ou por 

ricochete. Sequência, v. 32, n. 63, p. 353-375, dez. 2011. Disponível em: 10.5007/2177-

7055.2011v32n63p353. Acesso em: 25 jan. 2021. 
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patrimonial, a manifestação do dano reflexo ou por ricochete não se restringe às hipóteses 

previstas no art. 948 do Código Civil”.106
 

O Superior Tribunal de Justiça foi responsável, por intermédio de recente julgamento 

de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão,107 por sedimentar algumas premissas teóricas 

importantes para a temática do dano reflexo ou por ricochete. 

Extrai-se do relatório da decisão: 

Eder Antunes de Oliveira e Outros ajuizaram ação contra Januário da Fontoura do 

Amaral e Outros visando indenização por danos material e moral em razão de acidente de 

trânsito do qual um dos autores foi vítima. Informam que, em janeiro de 2012, Eder estava no 

veículo conduzido por Januário, ora recorrido, que, em velocidade excessiva, perdeu o controle 

da direção, resultando em acidente que acarretou a Eder lesões graves, como a tetraplegia por 

trauma raquimedular. [...] Em análise da inicial, o juízo monocrático declarou a ilegitimidade 

ativa dos parentes da vítima do acidente (pais, irmãos e avós maternos), por entender que o 

dano moral é direito personalíssimo dela, pois sobreviveu ao acidente. 

O referido acórdão trata do conceito doutrinário que afasta confusão observada na 

decisão agravada, considerando o dano por ricochete como o prejuízo que pode ser observado 

sempre em uma relação triangular em que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua 

esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo dano, próprio e 

independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa ou por ricochete.108  

Por fim, como terceiro sentido mencionado dado ao dano indireto, a doutrina explica 

que o dano indireto remete à ideia de uma cadeia de prejuízos. 

Nesse caso, a mesma vítima sofre um dano principal (direto) e, em consequência deste, 

ainda suporta outro, indireto, que somente seria indenizável caso for identificado o nexo causal 

entre o fato e o prejuízo indireto.109 Cabe citar como exemplo a compra de um animal portador 

de uma doença letal – dano direto –, a qual é transmitida para todo o rebanho que o comprador 

já possuía, sofrendo este um dano indireto.  

 
 

106  BRASIL. Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002 cit. 
107  ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências cit., p. 348. 
108  SILVA, Rafael Peteffi da. Sistema de justiça, função social do contrato e indenização do dano reflexo ou por 

ricochete cit., p. 354-355.  
109  ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências cit., p. 369-370. 
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O lucro cessante, por sua vez, refere-se à frustração da expectativa de lucro daquilo que 

era esperado de forma razoável, no momento da lesão, e decorre da paralisação da atividade 

lucrativa ou produtiva, ou seja, a vítima executa atividade que, caso mantida, dar-lhe-ia direito 

a esse ganho. Ex.: motoboy autônomo é atropelado e, em consequência, deve ficar afastado de 

suas atividades. 

No lucro cessante, o prejuízo é resultante daquilo que se deixou de ganhar. O artigo 402 

do Código Civil, anteriormente mencionado, dispõe que, “salvo as exceções expressamente 

previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente 

perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.110 

A exclusão da responsabilidade pelos danos indiretos e lucros cessantes, tal como 

praticada no mercado pelas empresas, também é amplamente discutida por afetar a própria 

responsabilidade civil estipulada em lei. 

2.2.5.2.1  O problema dos danos consequenciais – precedentes da Common Law  

No sistema da Common Law, os danos consequenciais são tratados como sinônimos de 

indirect ou special damages, aqueles que podem ser os mais imprevisíveis e, em certos projetos, 

com certeza os mais significativos.111  

Conforme acima mencionado, verifica-se uma divergência conceitual a partir da 

doutrina dos consequential damages no caso paradigmático (leading case) Hadley v Baxendale, 

precedente inglês de 1854. Apesar de proveniente de um caso inglês, é largamente utilizado 

tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos e considerado um princípio básico para a 

reparação de violação de obrigações contratuais.112 

No caso, Hadley era proprietário de um moinho em Gloucester, que contratou uma 

empresa de transporte para levar um equipamento para reparo em Greenwich. A empresa 

transportadora (Baxendale) atrasou a entrega e o moinho processou o transportador por lost 

profits relacionados aos lucros cessantes enquanto o moinho estava inoperante. Hadley ajuizou 

ação contra Baxendale, reclamando os danos sofridos, incluindo o lucro que deixou de ganhar 

 
 

110  BRASIL. Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002 cit. 
111  MURPHEY JR., Arthur G. Consequential Damages in Contracts for the International Sale of Goods and the 

Legacy of Hadley. Geo. Wash. J. Int’l. L. & Econ., v. 23, n. 415, p. 415-474, 1990. Disponível em: 

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/murphey.html. Acesso em: 24 fev. 2021.  
112  GORESCU, Carla Pavesi. Delimitação da indenização em operações de fusões e aquisições no Brasil. São 

Paulo: Almedina, 2020. p. 73. 
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em razão do atraso no envio do equipamento. A Corte entendeu que devem ser indenizados 

apenas os danos que podem ser previstos e, nesse sentido, negou o pedido de lost profits do 

moinho e isentou Baxendale, concluindo que não era previsível, para o transportador, que o 

atraso na entrega pudesse acarretar o fechamento temporário do moinho.  

Partiu-se da identificação de dois parâmetros para determinar a responsabilidade pelos 

danos causados pelo inadimplemento do contrato, sendo o primeiro referente aos danos que 

decorrem naturalmente da quebra contratual e o segundo dos danos, resultantes do 

inadimplemento contratual, que as partes eram capazes de prever quando da celebração do 

contrato. Nesse sentido, como assevera Gomes:  

[...] o precedente afasta, nessa parte inicial, quaisquer pretensões de reparação por 

danos denominados consequências, ou seja, decorrentes de situações particulares de 

cada contratante, limitando o direito de reparação aos danos que decorrem 

naturalmente da quebra, inserindo o conceito de previsibilidade do dano e fixando o 

seu momento de verificação como o momento da celebração do contrato. Nesse 

sentido, alterações posteriores à celebração do contrato não afetam a limitação do 

direito à reparação dos danos.113  

Conforme se verifica, na Commow Law, o que se configura como dano indireto ou 

consequente dependerá das circunstâncias. Nesse sentido, para que os danos oriundos de uma 

relação contratual sejam indenizáveis, é necessário que eles sejam uma consequência natural, 

provável e razoavelmente previsível do inadimplemento, para que as partes possam estimar 

com antecedência os riscos financeiros aos quais estão sujeitas.114 Essa é a regra supletiva 

(default) para fixação de danos, aplicável quando o contrato for omisso e decorrente do 

precedente Hadley v. Baxendale.  

Muitos que vão à justiça britânica pleitear indenizações por danos consequenciais são 

indivíduos que possuem a expectativa de excluir perda de lucro, mas os tribunais do Reino 

Unido sustentaram que a perda de lucro pode ser um dano direto, pelo menos em alguns casos. 

Quando não se têm claramente definidos e expressos no contrato os danos 

consequenciais, os tribunais geralmente permitem indenizações por danos diretos por ser todos 

aqueles que “surgem naturalmente” do inadimplemento do contrato, conforme se verifica no já 

 
 

113  GOMES, Milton Carvalho. Riscos e incertezas em contratos públicos de concessão: uma análise econômica 

da repartição de responsabilidades. Revista Jurídica Luso-Brasileira, Lisboa, ano 6, n. 4, p. 2195-2197, 2020. 
114  GORESCU, Carla Pavesi. Delimitação da indenização em operações de fusões e aquisições no Brasil cit., p. 

73. 
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citado caso Hadley v. Baxendale e também no British Sugar v NEI Projetos de energia. Neste 

último caso: 

[...] the contract contained a clause limiting the seller’s consequential loss to the value 

of the contract. The seller contended that any reasonable businessman would 

understand consequential loss to mean loss of profits. However, the Court of Appeal 

looked at previous appellate decisions on the meaning of “consequential” in 

commercial contracts and concluded that the term had a settled meaning as a matter 

of law, namely that consequential loss referred to limb two Hadley v Baxendale losses 

only. It said that a reasonable businessman must be taken to have intended the word 

to have its established legal meaning. 

The British Sugar approach has been followed in numerous subsequent first instance 

and Court of Appeal cases. Readers will appreciate that the effect of this is that an 

exclusion clause referring solely to consequential loss is unlikely to add anything to 

the protection already conferred by the remoteness rules at common law.115 

O vendedor argumentou que qualquer empresário razoável entenderia que danos 

consequenciais significam perda de lucros. No entanto, o Tribunal de Apelação analisou as 

decisões de apelações anteriores sobre o sentido de “consequentes” em contratos comerciais e 

concluiu que o termo tinha um significado estabelecido como uma questão de direito, ou seja, 

que a perda emergencial se referia à parte dois Hadley v. Baxendale, ou seja, apenas perdas. 

Dizia que se devia considerar que um homem de negócios razoável pretendia que a palavra 

tivesse seu significado jurídico estabelecido.116  

Nesse sentido, o contrato-padrão “Standard Form of Building Contract with 

Contractor’s Design” do Joint Contracts Tribunal, conhecido como “JCT”, traz um exemplo de 

cláusula que dá às partes a capacidade de limitar certos tipos de danos em um montante máximo: 

“[...] the Contractor’s liability for loss of use, loss of profit or other consequential loss arising 

in respect of the liability of the Contractor in clause 2.5.1 [Contractor’s design liability] shall 

be limited to the amount, if any, named in Appendix 1 [...]”.117
 

Essa cláusula trata da perda de lucro (lucros cessantes) separadamente, mas não limita 

ao dono da obra o direito de requerer danos diretos para remediar defeitos no Projeto e/ou 

construção. Outrossim, se obras de construção (em vez de Projeto) não forem concluídas de 

acordo com os termos e condições contratuais, as perdas do dono da obra em completar essas 

obras poderiam ser recuperáveis, independentemente de sua natureza e valor, sujeito às regras 

da Common Law e ao restante do contrato. No entanto, onde um defeito de projeto significa que 

 
 

115  MURPHEY JR., Arthur G. Consequential Damages in Contracts for the International Sale of Goods and the 

Legacy of Hadley cit., p. 415-474. 
116  Ibidem, p. 415-474. 
117  JCT. Standard Form of Building Contract with Contractor’s Design, 1998 edition – extract from clause 2.5.3. 
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o dono da obra não pode usar seu novo empreendimento, ou que uma oportunidade de negócio 

lucrativa foi perdida, aplicar-se-iam indenizações por “perda de uso” e/ou “perda de lucro” 

apenas até o montante estabelecido na referida cláusula. 

Ainda, na mesma linha do precedente Hadley v Baxendale, cita-se como parâmetro o 

que foi aplicado na “Convention on Contracts for the International Sale of Goods” (CISG), no 

“Uniform Commercial Code” e no “Restatement (Second) of Contracts”, respectivamente:  

Damages for breach of contract by one party consist of a sum equal to the loss, 

including loss of profit, suffered by the other party as a consequence of the breach. 

Such damages may not exceed the loss which the party in breach foresaw or ought to 

have foreseen at the time of the conclusion of the contract, in the light of the facts and 

matters of which he then knew or ought to have known, as a possible consequence of 

the breach of contract. 

Consequential damages resulting from the seller’s breach include any loss resulting 

from general or particular requirements and needs of which the seller at the time of 

contracting had reason to know and which could not reasonably be prevented by cover 

or otherwise; and injury to person or property proximately resulting from any breach 

of warranty. 

§ 351. UNFORESEEABILITY AND RELATED LIMITATIONS ON DAMAGES 

Damages are not recoverable for loss that the party in breach did not have reason to 

foresee as a probable result of the breach when the contract was made. 

Loss may be foreseeable as a probable result of a breach because it follows from the 

breach in the ordinary course of events, or as a result of special circumstances, beyond 

the ordinary course of events, that the party in breach had reason to know. 

A court may limit damages for foreseeable loss by excluding recovery for loss of 

profits, by allowing recovery only for loss incurred in reliance, or otherwise if it 

concludes that in the circumstances justice so requires in order to avoid 

disproportionate compensation.118 

Em alguns modelos-padrão de contrato de construção, como o já citado FIDIC modelo 

“Silver Book”, percebe-se o tratamento dos danos indiretos ou consequentes como perda de 

lucro; este último, por sua vez, conceituado na legislação brasileira como lucros cessantes, 

diferentemente do significado atribuído no direito brasileiro ao termo dano indireto:  

17.6. Neither Party shall be liable to the other Party for loss of use of any Works, loss 

of profit, loss of any contract or for any indirect or consequential loss or damage which 

may be suffered by the other Party in connection with the Contract, other than under 

Sub-Clause 16.4 [Payment on Termination] and Sub-Clause 17.1 [Indemnities].119 

No entanto, como alertado anteriormente neste estudo, no que se refere à 

estandardização dos contratos, importante atentar-se à adoção de Cláusulas que utilizam o 

 
 

118  MURPHEY JR., Arthur G. Consequential Damages in Contracts for the International Sale of Goods and the 

Legacy of Hadley cit., p. 415-474. 
119  FIDIC Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects – extract from clause 17.6 apud SMITH, Peter. 

Contratos internacionais: usando os modelos-padrão para contratos FIDIC cit., p. 208. 
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termo danos indiretos ou danos consequenciais em sistemas jurídicos fora do sistema de 

Common Law: 

Parties should be aware that the meaning of “indirect or consequential loss or damage” 

might not be known under the governing law, particularly where this law is not the 

common law. Indeed, the interpretation of the term “consequential” can vary as 

between common-law jurisdictions.120  

A doutrina dos consequential damages parece ter atribuído, no contexto da Common 

Law, um sentido mais compreensível à utilização prática de tais cláusulas limitativas. 

2.3  Função econômica das cláusulas limitativas e exonerativas de responsabilidade: 

visão doutrinária 

Pode-se depreender da doutrina que a função econômica das cláusulas limitativas e 

exonerativas de responsabilidade é facilitar a identificação prévia de possíveis hipóteses de 

inadimplemento contratual e seus efeitos (dever de indenizar a parte inocente) por eventos 

futuros e, embora previsíveis, a concretização dos danos causados por tal inadimplemento não 

é certa.  

Como assevera Wanderley Fernandes, apesar de tais eventos serem configurados como 

riscos, ou seja, apesar de incertos, são mensuráveis. No entanto, não de maneira exata no 

momento da contratação,121 é difícil mensurar o dano que possa resultar do referido 

inadimplemento, conforme mencionado anteriormente neste estudo. 

Conceitualmente, Fernandes acredita que as cláusulas limitativas e exonerativas de 

responsabilidade são importantes por permitirem que as partes possam prever os efeitos do 

eventual inadimplemento, sendo este reconhecido como absoluto ou caracterizado como mora, 

ajudando a analisar melhor os fatores da alocação de riscos, modulando a extensão da aplicação 

do regime geral de responsabilidade ao negócio específico.122 Segundo a visão dada por esse 

autor, as Cláusulas vão atuar sobre os efeitos do dano (causado pelo inadimplemento), alocando 

entre as partes e definindo os danos ressarcíveis ou não, bem como estabelecendo limites ou 

prefixando o valor da reparação. 

 
 

120  HUSE, Joseph A. Understanding and negotiating turnkey and EPC Contracts. 2. ed. London: Sweet & 

Maxwell, 2002. p. 67. 
121  FERNANDES, Wanderley. Cláusulas de exoneração e limitação de responsabilidade cit. 
122  Ibidem, p. 62-63. 
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Especificamente, a função econômica da cláusula de limitação e exoneração de 

responsabilidade é distribuir os custos futuros de indenização decorrentes de danos causados 

pelo descumprimento do contrato, por meio da definição prévia de quem arcará com os custos 

de indenização de tais danos, ainda que de difícil mensuração quando da negociação do 

contrato. 

Como enfatizado, os riscos compreendidos em projetos de infraestrutura são 

demasiadamente altos e, por isso, devem-se determinar, o quanto antes, os responsáveis pelos 

custos no caso de sua verificação. A Cláusula, desse modo, opera constituindo uma regra 

genérica distribuindo ao dono da obra ou ao empreiteiro a responsabilidade pela indenização. 

Com base no exposto, Fernandes chama a atenção para o fato de que o preço, nesses 

casos, deve figurar como uma espécie de autosseguro privado, sendo “distribuído em todas as 

operações realizadas pelo agente econômico, havendo, assim, uma forma de solidarização do 

custo associado ao risco de reparação entre todos os sujeitos que com ele contratam”.123 Assim, 

o preço combinado no contrato, em princípio, deverá conter a previsão feita pelo empresário 

dos custos de ressarcimento daqueles que, eventualmente, venham a ser atingidos pela sua 

atividade econômica. 

No contexto geral das análises contratuais, a função econômica das Cláusulas tem por 

princípio fundamental prever os riscos e, diante dessas determinações, deixar clara a 

responsabilidade de cada parte sob esses riscos e limitar as responsabilidades acerca dos danos 

indenizáveis por parte da construtora, evidenciando no contrato quais danos previsíveis deverão 

ser assumidos pela contratada.  

A previsibilidade dos riscos busca levantar o impacto causado por cada tipo de dano que 

poderá ocorrer na obra para que, posteriormente, em discussão, tais riscos componham o preço 

do contrato, sua forma de pagamento, as cláusulas de retenção e o próprio escopo monetário de 

uma eventual indenização.  

Resumidamente, as cláusulas de limitação e exoneração de responsabilidade se 

traduzem como o pilar jurídico de fenômenos econômicos, contingenciando fenômenos de 

escassez, delimitando os riscos que poderão se transformar em danos indenizáveis e visando a 

redução de custos de transação.124 

 
 

123  FERNANDES, Wanderley. Cláusulas de exoneração e limitação de responsabilidade cit., p. 53. 
124  COASE, Ronald H. The firm, the market and the law. Chicago: The University of Chicago Press, 1990. 
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Nesse sentido, Nascimento assevera:  

O conhecimento ou a antecipação de riscos é algo extremamente relevante para o 

sucesso da construção, e que [...] a proporção do risco assumida pelo construtor pode 

ser maior ou menor, impactando em sua potencial margem de lucro (ou remuneração 

projetada inicial), a depender do grau de envolvimento do construtor com o projeto de 

construção.125 

Finalizando tais entendimentos, Fernandes enfatiza que a dificuldade de interpretação 

dessa Cláusula coincide com a ideia de uma racionalidade limitada que inviabiliza prever todas 

as hipóteses futuras ou processar de maneira integral todas as informações disponíveis no 

tocante aos efeitos do inadimplemento, evidenciando, então, seu principal efeito como o dever 

de indenizar a parte, mesmo que esta não seja totalmente calculável em extensão.126 Ele conclui 

esse assunto afirmando que a limitação de responsabilidade, propriamente dita, “está contida 

nos mecanismos de prevenção de ocorrência do fato temido”,127 e a instrução e o aprendizado 

concebem formas de buscar evitar a ocorrência do evento danoso, “enquanto 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 dano”.128 

  

 
 

125  NASCIMENTO, Marcos de Sá. Cláusulas de knock for knock em contratos de construção de infraestrutura: 

contribuições jurídicas cit., p. 20. 
126  FERNANDES, Wanderley. Cláusulas de exoneração e limitação de responsabilidade cit. 
127  Ibidem, p. 61. 
128  Ibidem, p. 61. 
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3 PESQUISA DE CAMPO 

3.1  Objetivo  

O objetivo deste estudo empírico é investigar os diferentes propósitos e contornos 

esperados das Cláusulas, tendo em vista a expectativa dos agentes envolvidos em projetos de 

infraestrutura, ou seja, o que pretendem e o que estão considerando limitar e/ou exonerar, 

quando utilizam a ferramenta de cunho econômico da cláusula de limitação e exoneração de 

responsabilidade, na forma do clausulado da Estrutura Típica. 

Os objetivos específicos deste estudo se baseiam em compreender se os agentes têm a 

mesma percepção e expectativa acerca do alcance das Cláusulas, e da exata natureza dos tipos 

de indenização e/ou de riscos que deveriam ser limitados e/ou exonerados a partir da aplicação 

desse tipo de clausulado.  

Ressalta-se que o objetivo do questionário não foi obter respostas certas ou erradas, e 

sim compreender e explicitar a visão dos agentes a respeito do real sentido e alcance da 

Cláusula sob a perspectiva econômica, bem como verificar se a expectativa no uso de tal 

ferramenta está sendo atingida.  

Neste capítulo, serão apresentados os resultados alcançados do estudo empírico, com o 

sentido de identificar e compreender os objetivos específicos deste trabalho. 

3.2  Hipótese  

Conforme mencionado no item 3.1, existe uma problemática sobre qual o objetivo e o 

alcance da Cláusula, ou seja, sua função econômica esperada pelos agentes. 

Com base na pesquisa empírica, este estudo busca subsídios para observar a existência 

de um desalinhamento acerca da visão dos diferentes tomadores de decisão, quanto ao alcance 

dessas cláusulas, e que a estrutura usualmente adotada nesses clausulados deixa de atender à 

visão de parte relevante de tais tomadores de decisão. Enquanto o Grupo Executivos parece 

presumir que a Cláusula limita além dos danos diretos provenientes dos riscos indenizatórios, 

os riscos de execução, tratados neste trabalho, como aqueles que não se caracterizam como 

eventos materializados em inadimplemento, o Grupo Técnicos e, talvez, a doutrina jurídica 

estão muito mais voltados à limitação de riscos indenizatórios. 
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Importante um esclarecimento neste ponto. É natural que grupos distintos tenham visões 

diferentes sobre o mesmo problema. Não nos parece, no entanto, trivial que grupos, dentro de 

uma mesma organização, tenham visões tão díspares entre si sobre o resultado da aplicação de 

um ferramental jurídico-negocial, que são esses clausulados de limitação e exoneração de 

responsabilidade. Logo, é natural que grupos de profissionais distintos, em uma organização, 

vejam, por exemplo, um viés diferente na aplicação de penalidades contratuais. No entanto, 

seria estranho, a nosso ver, que não existisse pelo menos um alinhamento sobre qual o resultado 

prático da aplicação dessas penalidades. O mesmo vale, conforme nosso entendimento, para o 

problema ora atacado, quanto às Cláusulas. 

3.3  Justificativa  

Os trabalhos existentes sobre as cláusulas de limitação e exoneração de responsabilidade 

usualmente repousam sobre as discussões acerca da validade e da admissibilidade desses arranjos 

obrigacionais. A pesquisa justifica-se pela necessidade de suprir uma lacuna conceitual e de 

expectativas, criando uma ponte entre a visão do mercado e a visão acadêmica. 

A ideia, ao final, foi verificar a expectativa dos agentes envolvidos na negociação de um 

contrato de construção sobre o que, quais tipos de indenização e/ou de riscos que a Cláusula pretende 

limitar, bem como propor um alinhamento interpretativo e um aprimoramento da Estrutura Típica 

adotada para a Cláusula, caso se queira que sua função econômica seja atendida  na visão dos agentes, 

e as partes possam aumentar seu bem-estar por meio de um contrato que seja juridicamente 

executável, propiciando, segurança e previsibilidade ao ordenamento jurídico, assim como  

maximização, equilíbrio e eficiência às relações jurídicas. 

Por conseguinte, procurou-se conduzir as partes a comportamentos honestos e cooperativos, 

minimizando problemas de comunicação, alocando-se os riscos esperados, com o intuito de acabar 

com as falhas de interpretação e garantir a efetivação das cláusulas de limitação e exoneração de 

responsabilidade, respeitando a sociedade e fomentando o mercado como um todo. 

3.4  Metodologia 

O método adotado para o desenvolvimento deste capítulo, de suma importância para o 

atingimento dos objetivos deste trabalho, foi a pesquisa com abordagem qualitativa, e os 

instrumentos da investigação foram os das análises do contexto normativo e das entrevistas 

semiestruturadas. 
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A pesquisa de campo foi realizada no Brasil, por meio de entrevistas semiestruturadas, a 

fim de obter informações dos entrevistados sobre as reais expectativas com relação às cláusulas de 

limitação e exoneração de responsabilidade em contratos de construção de infraestrutura 

relativamente à sua função econômica, evidenciando-se as subjetividades por meio de minhas 

percepções como entrevistadora e pesquisadora, assim como pelas narrativas de entrevistados. 

Assim preceituam Bello e Falbo: 

[…] a Teoria Crítica do Direito e no Direito pode então se constituir não apenas como 

discurso contra-hegemônico, mas principalmente como outro discurso, como novo 

discurso. E a novidade deste discurso terá como fundamento a realização da pesquisa 

empírica orientada pela ideia segundo a qual a realidade concreta é histórica e 

dialeticamente construída como processo e como produto.129 

A abordagem pelas entrevistas alcançou sujeitos relacionados a dois grupos com diferentes 

enfoques e responsabilidades na condução e avaliação de contratos de construção de infraestrutura, 

sendo: (i) um primeiro grupo formado por executivos gestores e ex-gestores, tomadores de decisões, 

de áreas ou unidades de negócio de empresas de infraestrutura, ocupantes e ex-ocupantes de cargos 

estratégicos em empresas de infraestrutura da iniciativa privada (“Grupo Executivos”); e (ii) um 

segundo grupo constituído por profissionais analistas ou consultores dos campos jurídico e de 

engenharia, ocupantes de cargos em empresas da iniciativa privada e escritórios de advocacia, 

especialistas e com notáveis conhecimentos na área, inclusive alguns docentes (“Grupo Técnicos”).  

As entrevistas foram do tipo semiestruturadas, compreendidas como aquelas apoiadas em 

questionário básico relacionado ao tema da pesquisa. Como bem ensina Manzini,130 o tipo 

semiestruturado “permite emergir informações de forma mais livre e as respostas não estão 

subordinadas a um padrão de alternativas”, porém possui como parâmetro um roteiro com 

perguntas principais e que podem ser completadas por outras questões, a depender das 

circunstâncias no momento da entrevista. 

3.4.1  Questionário e respectivos módulos 

O roteiro das entrevistas foi estruturado em 13 perguntas básicas abertas sobre aspectos 

específicos, com o propósito de proporcionar mais liberdade de resposta ao entrevistado, conforme 

a seguir relacionadas:  

 
 

129  BELLO, Enzo; FALBO, Ricardo Nery. Pesquisa empírica em direito na atualidade. Rio de Janeiro: CEEJ, 

2020. p. 29. 
130  MANZINI, Eduardo J. A entrevista na pesquisa social. Didática, São Paulo, v. 26/27, p. 154, 1990. 
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1) O(a) Sr.(a) tem consciência de que nos contratos de sua organização são previstas 

cláusulas de exoneração e de limitação de responsabilidade nos contratos de 

construção de maior complexidade?  

2) Em relação ao modelo de negócio empresarial de construção, que papel o(a) Sr.(a) 

entende que as cláusulas de exoneração e de limitação de responsabilidade 

exercem na implantação de grandes projetos?  

3) Seria um instrumento importante para a negociação de um contrato de construção?  

4) Qual a relevância de prever as Cláusulas em tais contratos? Por quê? 

5) Tendo as cláusulas de limitação e exoneração de responsabilidade o objetivo de 

limitar e/ou exonerar a indenização, que eventos o(a) Sr.(a) entende que seria 

objeto desta indenização no contrato de construção?  

6) O que o(a) Sr.(a) entende que se pretende limitar e/ou exonerar?  

7) Que objetivo/expectativa o(a) Sr.(a) entende que atingiria com esta ferramenta 

(cláusula de limitação e/ou exoneração de responsabilidade)? Ou seja, qual é a 

expectativa do(a) Sr.(a) quanto ao contrato prever cláusulas de limitação e 

exoneração de responsabilidade?  

8) O que seria importante para o(a) Sr.(a) que tais Cláusulas limitassem e/ou 

exonerassem para atingir a função do negócio? Justificar. 

9) Levando em conta que tais Cláusulas são consideradas como um instrumento para 

alocar riscos, quais tipos de riscos entende que a Cláusula pretende limitar ou 

exonerar?  

10) Em sua visão, o que se pretende proteger, que riscos deseja alocar prevendo a 

cláusula de exoneração e de limitação de responsabilidade no contrato de 

construção? 

11) Que eventos que o(a) Sr.(a) entende que se consideram compreendidos na 

limitação de responsabilidade do construtor na categoria de danos diretos?  
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Entende que estaria limitando a responsabilidade da contratada em: 

(i)  atrasos na entrega da obra ao dono da obra?   

(ii)  custos com refazimentos? 

(iii)  término do contrato? 

(iv)  custos com substituição do construtor inadimplente? 

(v)  casos de perdas de produtividade (Disruption)? 

(vi)  acidentes? 

12) Na categoria de danos indiretos, o que o(a) Sr.(a) entende que se pretende limitar 

e/ou exonerar?  

13) Há algo sobre esse tema que você gostaria de acrescentar? 

As perguntas do questionário supra foram divididas em cinco etapas, de acordo com a 

finalidade dos dados que se pretendia obter e, ainda que repetitivas, elas tentam reforçar se as 

partes tinham uma clareza acerca da função da Cláusula.  

A primeira etapa da pesquisa possui apenas a pergunta 1 – que busca confirmar o 

conhecimento e a utilização da ferramenta negocial pelos entrevistados na negociação dos 

contratos de construção de maior complexidade.  

Por sua vez, a segunda etapa objetiva compreender qual o papel e a importância, na 

visão dos entrevistados, que as cláusulas de exoneração e de limitação de responsabilidade 

exercem na implantação de grandes projetos – inclui as perguntas 2 a 4.  

A terceira etapa, composta pelas perguntas 5 a 10, tem o intuito de testar a veracidade 

da hipótese deste estudo, verificando um eventual desalinhamento acerca da visão dos 

diferentes tomadores de decisão, quanto ao alcance dessas cláusulas, e que a estrutura 

usualmente adotada nesses clausulados deixa de atender à visão de parte relevante de tais 

tomadores de decisão, em especial sobre quais riscos pretendem alocar com a utilização das 

Cláusulas. Para uma melhor análise dos resultados, tendo em vista as características da 

Estrutura Típica usada para as Cláusulas, utilizaram-se as seguintes subetapas: 
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i) Subetapa A – Etapa Terceira: tenta identificar que eventos os entrevistados 

entendem que seriam objeto de indenização no contrato de construção passíveis 

de limitação e/ou exoneração de responsabilidade – inclui as perguntas 5 e 6;   

ii) Subetapa B – Etapa Terceira: objetiva identificar a expectativa dos entrevistados 

acerca do que entendem que atingiriam com a previsão da Cláusula no contrato de 

construção, assim como o que seria importante que tais Cláusulas limitassem ou 

exonerassem para atingir a função do referido negócio – inclui as perguntas 7 e 8; 

e 

iii) Subetapa C – Etapa Terceira: tem o intuito de identificar a visão dos entrevistados 

acerca dos riscos que entendem que as Cláusulas pretendem limitar e/ou exonerar 

– inclui as perguntas 9 e 10.  

A quarta etapa tem por finalidade de, também, testar a veracidade da hipótese deste 

trabalho, por meio de exemplos e situações práticas em contratos de construção que possam 

gerar perdas e prejuízos, assim como a respeito do entendimento dos entrevistados sobre o 

conceito de danos diretos e indiretos. O referido módulo possui duas perguntas: 11 e 12. Apenas 

nessa etapa foram mencionados exemplos de perdas e prejuízos em contratos de construção. O 

objetivo dessa estratégia foi favorecer o acesso aos processos cognitivos dos gestores, sem que 

os exemplos e conceitos trazidos pelo entrevistador influenciassem suas respostas. 

Para finalizar, a quinta etapa compreende a pergunta 13, que dá a oportunidade ao 

entrevistado de acrescentar algum comentário ao tema discorrido no questionário.  

3.5  Entrevistados  

Os profissionais convidados para as entrevistas foram identificados nas redes de 

contatos profissionais da pesquisadora, assim como do orientador, Professor Leonardo Toledo 

da Silva, o que facilitou o acesso aos entrevistados.  

Os convites foram realizados formalmente pela pesquisadora, em língua portuguesa e 

por e-mail, e enviados a 15 profissionais, obtendo-se a aceitação de 11 convidados.   
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As entrevistas foram concedidas em data e hora marcadas, a depender da agenda e 

disponibilidade do entrevistado. Por serem elas do tipo semiestruturadas, algumas questões do 

roteiro puderam ou não ser atendidas, conforme as respostas elaboradas.  

3.5.1  Critério de seleção dos entrevistados 

Procurou-se realizar as entrevistas com agentes envolvidos profissionalmente em 

negociação de contratos de construção em projetos de infraestrutura de empreendimentos 

complexos, sem restrições de regiões. 

Foram convidados profissionais ocupantes e ex-ocupantes de cargos em empresas da 

iniciativa privada, tanto aquelas de empresas contratantes quanto de empresas contratadas para 

a execução de contratos de construção de infraestrutura. Consideraram-se como critérios de 

escolha dos entrevistados a vasta experiência e o envolvimento profissional direto na 

implantação de projetos de infraestrutura de grande complexidade, assim como a notoriedade 

e a posição de destaque na referida área de negócios.  

Nos dois grupos antes mencionados, foram convidados os entrevistados com os 

seguintes perfis: no Grupo Executivos, profissionais executivos gestores e/ou ex-gestores 

tomadores de decisões estratégicas de determinada área e/ou unidade de negócio, normalmente 

formada por uma gama de projetos de infraestrutura, mas que contavam com a experiência de 

terem sido gestores de um único projeto; para o Grupo Técnicos, profissionais que não estão 

subordinados diretamente a um único projeto, mas sim alocados no corporativo das empresas 

ou em escritórios de advocacia e consultorias externas, com uma visão matricial. 

A seguir, o Quadro 1 apresenta as descrições dos perfis dos entrevistados, assim como 

o rótulo que será utilizado para designar cada um deles durante a apresentação dos resultados: 
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Quadro 1 – Descrição do perfil e rótulo atribuído a cada um dos participantes 

 

Grupo 
Rótulo do 

Entrevistado 

Cargo ou 

Último Cargo 

Ocupado 

Profissão 

Tempo de 

experiência – 

Área 

Infraestrutura 

Empresas / 

Escritórios 

Executivos 

1A Ex-Presidente 
Engenheiro 

Civil 

20 anos (Brasil e 

no exterior)  

Grande 

Porte 

2A Ex-Presidente 
Engenheiro 

Civil 
23 anos 

Grande 

Porte 

3A Vice-Presidente 
Engenheiro 

Civil 
28 anos 

Grande e 

Médio Porte 

4A 

Diretor de 

Administração 

Contratual 

Engenheiro 

Civil 

40 anos (Brasil e 

no exterior) 

Grande 

Porte 

5A 

Diretor de 

Unidades de 

Negócios 

Engenheiro 

Civil 
35 anos 

Grande 

Porte 

Técnicos 

1B 

Sócia – 

Escritório de 

Advocacia 

Especializada em 

Infraestrutura 

Advogada 33 anos 
Pequeno 

Porte 

2B Diretora Jurídica  Advogada 15 anos 
Grande 

Porte 

3B Head do Jurídico  Advogado 
17 anos (Brasil e 

exterior) 

Grande 

Porte 

4B 

Sócio – 

Escritório de 

Advocacia 

Especializada em 

Infraestrutura 

Advogado 22 anos 
Pequeno 

Porte 

5B 
Head do Jurídico 

Internacional 
Advogado 

10 anos (Brasil e 

exterior) 

Grande 

Porte 

6B 

Sócio – Empresa 

de Consultoria 

em Contratos de 

Infraestrutura 

Atuação como 

Mediador e 

Coárbitro em 

Procedimentos 

Arbitrais 

Engenheiro 

Civil 
28 anos 

Pequeno 

Porte 

Fonte: A autora 

3.5.2  Consentimento e confidencialidade  

Após o recebimento da aceitação do convite, foram firmados compromissos para o 

consentimento dos entrevistados em participar desta pesquisa e manter a estrita 

confidencialidade das entrevistas. 
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Os nomes dos entrevistados e as empresas não poderão ser divulgados em nenhuma 

hipótese e somente o entrevistador terá acesso às informações que permitam identificá-los. 

3.6  Procedimento adotado nas entrevistas 

O procedimento foi realizado de forma remota, por instrumento audiovisual no formato 

de videoconferência, com auxílio de um aplicativo gratuito e disponível pela internet (“Teams” 

da Microsoft), que possibilitou a identificação visual dos participantes e sua respectiva gravação 

em arquivo digital.  

Os áudios foram transcritos na íntegra por uma empresa terceirizada especializada e 

todos os entrevistados responderam às questões formuladas, além de se colocarem à disposição 

para eventuais perguntas complementares, que, até o término da dissertação, não foram 

realizadas.  

O material utilizado como roteiro e as transcrições dos áudios das entrevistas estão 

disponíveis em apêndices, no final do texto principal desta dissertação. A pesquisa tem caráter 

empírico e se baseia no conjunto de algumas percepções da pesquisadora, respostas dos 

entrevistados e no fundamento teórico-metodológico apresentado inicialmente. Buscou-se, 

assim, realizar um trabalho dinâmico, reflexivo, crítico, ativo e em constante transformação. 

Quanto às entrevistas, a vantagem não seria apenas a de acréscimo ao tema estudado, 

acrescentando outras informações além dos dados pesquisados, mas no sentido de cumprir um 

papel mais amplo, que seria ouvir e trazer ao trabalho o discurso daqueles que estão envolvidos 

com o assunto, dando-se ênfase, inclusive, a desalinhamento de entendimentos e expectativas, 

pessoas que há anos são agentes envolvidos em projetos de infraestrutura, que atuam em 

negociações de contratos de construção de obras de grande complexidade. 

3.7  Resultados dos estudos  

A seguir, apresenta-se uma versão resumida dos resultados obtidos a partir das 

entrevistas, objeto da presente pesquisa empírica, cujas versões transcritas se encontram no 

Apêndice deste trabalho, adotando uma análise separada dos grupos de entrevistados antes 

identificados – Grupo Executivos e Grupo Técnicos. O Grupo Técnicos, em razão das 

características dos entrevistados, foi subdividido em: 
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• Entrevistados jurídicos empresas – contratante; 

• Entrevistados jurídicos empresas – contratada;   

• Entrevistados jurídicos escritórios; e  

• Entrevistado consultor engenharia. 

Foram realizadas onze entrevistas, das quais cinco com componentes do Grupo 

Executivos e seis do Grupo Técnicos. 

3.7.1  Etapa primeira do questionário  

As respostas fornecidas pelos entrevistados, diante do questionamento sobre o 

conhecimento e previsão da ferramenta negocial da cláusula de limitação e exoneração de 

responsabilidade nos contratos das empresas e/ou escritórios que fazem e/ou faziam parte, 

sugerem a “familiaridade” dos entrevistados, assim como a relevância dada pelo mercado à 

previsão das Cláusulas.   

Pode-se dizer que os entrevistados do Grupo Executivos confirmaram, unanimemente, 

a existência e a previsão da Cláusula nos contratos de maior complexidade em suas 

organizações. Os Entrevistados (2A) e (5A) complementaram informando que era obrigatória 

sua utilização, conforme padrão implantado pela área jurídica, nos contratos de construção de 

maior complexidade nas organizações de que faziam parte.  

Outrossim, os entrevistados do Grupo Técnicos confirmaram previsão da Cláusula nos 

contratos de construção de maior complexidade de seus clientes, com exceção do entrevistado 

do subgrupo Entrevistado jurídicos empresas – contratante (2B), que esclareceu que, 

inicialmente, não se previa a limitação de responsabilidades em contratos de construção de sua 

organização, pois eram padronizados, independentemente do tamanho da obra, e a empresa não 

executava obras complexas.  

No entanto, em razão da participação em projetos complexos e da resistência de alguns 

players (leia-se empreiteiros proponentes de contratos de construção) que se recusavam a 

participar de projetos sem a previsão das Cláusulas, a organização passou a inserir em seus 

contratos as cláusulas de limitação de responsabilidade, ressaltando que estariam incluídos 

danos diretos, indiretos e lucros cessantes. Sugeriu-se, aqui, uma grande importância da 

Cláusula dada pelo mercado, mencionada no mesmo sentido pelo Entrevistado jurídicos 

empresas – contratada (3B).  
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3.7.2  Etapa segunda do questionário 

Com relação ao questionamento acerca do papel e da importância das Cláusulas na 

implantação de grandes projetos, dividiu-se o entendimento dos entrevistados da seguinte 

forma:  

Os resultados demonstraram que, de maneira geral, a previsão da Cláusula nos 

contratos, de acordo com os entrevistados dos Grupos Executivos e Técnicos, é fundamental. A 

justificativa de tal importância pode ser em razão do tamanho do negócio – projetos de valores 

relevantes, de alta complexidade, que envolvem riscos. Mencionam que consideram 

determinantes para a viabilidade do negócio, pois vão delimitar as responsabilidades e alocar 

com clareza os riscos, a fim de que o negócio fique equilibrado para as partes – empreiteiro e 

dono da obra. 

Destacam-se, aqui, alguns trechos das entrevistas nesse sentido: 

[...] a significância está nos valores envolvidos, quer dizer, pelo tamanho desses 

projetos, os valores envolvidos são muito grandes, então eles podem comprometer a 

saúde financeira da empresa... um eventual erro numa Cláusula dessa pode dar ao 

contratante condições de receber valores que são extremamente significativos, que 

podem até quebrar uma construtora se ela for negligente nessas Cláusulas [...] 

(Entrevistado 1B). 

[...] O ponto é: a viabilidade econômica, se você entra em um projeto que a sua 

rentabilidade é 10%, mas o seu risco, qualquer coisa que aconteça é você pagar 100%, 

é muito difícil fazer uma conta, se você fizer 10 projetos e um der errado, você faliu 

sua empresa então, eu acho que o principal objetivo dessa Cláusula  é tentar manter o 

equilíbrio do custo-benefício, o equilíbrio do risco empresarial e alocar o risco 

empresarial a quem de direito tem que ficar [...] (Entrevistado 5B). 

[...] é uma segurança para quem está ofertando aquele serviço [...]. 

[...] porque a parte que oferece o serviço vai ter um horizonte de executar algo na 

escala 100, para ela ganhar ali oito, nove ou dez, se ela tiver que indenizar, ela tem 

que ter uma proporcionalidade com esse lucro que ela vai ter, com esse benefício, ela 

não poderia nunca entrar em um negócio para ganhar dez podendo perder 100, ficaria 

totalmente desproporcional, então eu entendo que essa limitação resguarda um pouco 

o negócio para o lado do construtor [...] (Entrevistado 6B).  

[...] tem um papel importante que é de delimitador das responsabilidades, de até onde 

vai, para depois você conseguir quantificar aquilo. Então você vai do qualitativo para 

o quantitativo e, chegando no quantitativo, você define, a partir daquela definição, 

você tem diversos desdobramentos, tanto de contingência, formação de preço, 

garantia, financiamento, se for o caso. É uma forma de você, no final do dia, viabilizar 

o negócio [...] (Entrevistado 4B). 

Além de fundamental, complementam os Entrevistados (1A) e (3A), respectivamente, e 

com base nas mesmas justificativas anteriores, que a Cláusula exerce um papel de proteção e 

regulador para o empreiteiro e o do dono da obra, conforme a realidade técnica e econômica de 

cada um, para que tenham um conhecimento claro do tamanho de sua exposição no referido 

Projeto.  
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O Entrevistado (3A) menciona, ainda, que a Cláusula é essencial para o equilíbrio do 

“risco empresarial”, em razão da atividade que este exerce, atendendo vários clientes 

simultaneamente, dando a entender que o risco mencionado abrangeria qualquer tipo de risco – 

tanto os riscos indenizatórios como os riscos de execução – e que a todos seria aplicável a 

limitação da Cláusula. Tais características podem ainda sugerir que esse entrevistado, assim 

como outros do Grupo Executivos, parece considerar a limitação da Cláusula com uma espécie 

de stop loss, ou seja, um “limite-teto” capaz de controlar o prejuízo do Projeto. 

Nesse sentido, o Entrevistado (4A) aduz que a Cláusula é relevante, do ponto de vista 

econômico, para que o contrato possa ser executado e tenha como resultado o lucro previsto 

pelas partes, ou seja, que a Cláusula seria uma espécie de segurança para que as partes, quando 

da assinatura do contrato, tenham assegurado o lucro previsto e esperado do Projeto. Parece 

que, para este, a função econômica do contrato seria alcançada com o lucro originalmente 

esperado, denotando o stop loss antes referido.  

O Entrevistado jurídicos empresas – contratante (2B) comenta que, do ponto de vista 

do contratante, a previsão da Cláusula permite a participação de mais players no Projeto e 

justifica que, “limitando a responsabilidade, estaria compartilhando o risco da execução 

imperfeita”, dando a impressão de que a Cláusula estaria limitando, além dos riscos 

indenizatórios, os riscos de execução. 

Da mesma forma, os comentários dos entrevistados denotam aqui nessa etapa que os 

riscos mencionados abrangeriam, respectivamente, tanto riscos de execução quanto riscos 

indenizatórios: 

[...] a construtora tem que ter a sua responsabilidade limitada ao seu escopo [...] 

(Entrevistado 5A). 

Estavam quase terminando o projeto, já tinham montagens eletromecânicas nas casas 

de máquinas da hidrelétrica, houve um deslizamento de solo que tapou a entrada do 

túnel de desvio do rio, e o que aconteceu foi que o rio houve um overtopping da 

ensecadeira, e o rio, a água com lama invadiu toda a sala de máquina, e aquilo causou 

um prejuízo monstruoso, uma Cláusula dessa que você não pode, isso é imprevisível, 

um deslizamento daquele tamanho, naquela altura da obra acontecer, e quem é que 

paga o prejuízo, então se você for cobrar tudo do empreiteiro, você pode levar o 

empreiteiro a falência [...] (Entrevistado 1A). 

Por seu turno, a resposta do Entrevistado (4A) parece seguir o aparente entendimento 

da doutrina e dos subgrupos Entrevistados jurídicos empresas – contratada e Entrevistados 

jurídico escritório, ao citar que o objetivo dessas Cláusulas é “[...] o estabelecimento de limites 

quanto às indenizações que podem ser devidas a título de perdas e danos, relativos ao contrato 

em questão [...]”. 
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O Entrevistado jurídicos empresas – contratada (3B) complementa que, se a empresa 

construtora não tem como mitigar o risco, ela não entrará no negócio para executá-lo. Ele 

exemplificou com o atraso na obra: se não tiver limitação de lucro cessante, será inviável para 

uma empresa construtora ou fornecedora arcar com a perda de receita (que entende que é lucro 

cessante), ou seja, podemos dizer que, assim, corrobora-se o papel da Cláusula na visão dos 

Grupos no sentido de viabilizadora do próprio negócio. 

3.7.3  Etapa terceira do questionário 

Nessa terceira etapa, buscou-se verificar a veracidade da hipótese deste trabalho, ou seja, 

analisou-se a existência de um desalinhamento acerca da visão dos diferentes tomadores de 

decisão, quanto ao alcance dessas cláusulas, e que a Estrutura Típica deixa de atender à visão 

de parte relevante de tais tomadores de decisão, ou seja, sua função econômica, no sentido de 

que há uma expectativa de limitação de riscos de execução, além dos riscos indenizatórios. 

Subdividiu-se, então, essa Etapa nas Subetapas a seguir: 

- Subetapa A – Terceira Etapa: Iniciou-se a Subetapa A como a Terceira Etapa, tentando 

identificar, de forma genérica e aberta, quais eventos, segundo os entrevistados, seriam objeto 

de indenização no contrato de construção passíveis de limitação e/ou exoneração de 

responsabilidade, ou seja, o que entendem que se pretende limitar: 

• Grupo Executivos 

Com relação ao objeto da referida indenização, no Grupo Executivos subdividiu-se, 

ainda, entre aqueles que classificaram, de forma geral, os eventos como “danos” e aqueles que 

os caracterizaram como eventos propriamente ditos.  

Pode-se dizer, assim, que no primeiro subgrupo Entrevistado (1A) entende como evento, 

objeto da indenização, os danos diretos e indiretos e o Entrevistado (3A), como danos diretos.  

A seguir, alguns exemplos daqueles que classificaram como eventos propriamente ditos:  

[...] acidentes em projeto, erros (ou problemas) de projeto, em engenharia, erros de 

execução, e atrasos na execução do projeto” (Entrevistado 1B). 

[...] garantias apresentadas no contrato de construção” e “refazimento”, desde que o 

Empreiteiro tivesse que refazer algo que estivesse no escopo dele e que tivesse sido 

causado por sua culpa (Entrevistado 4A). 

 

[...] eventos ligados à execução da obra em geral, e que seriam exceções a estes 

eventos aqueles que são externos à execução da obra, exemplificando com engenharia, 

projetos, licenciamento ambiental, desapropriações, contratos com os poderes 

concedentes (Entrevistado 5A). 
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Para esse Grupo, de forma geral, o que se pretende limitar ou exonerar com a Cláusula 

seriam os riscos, e o Entrevistado (1A) indicou que seriam os riscos identificados quando da 

formação do preço pelo empreiteiro e que venham a se concretizar e tornar custo no futuro, 

denotando que, não necessariamente, tal custo seria proveniente do pagamento de uma 

indenização, mas que poderia ser um custo adicional de execução que o empreiteiro, por algum 

motivo, não previu. Acrescentou mencionando que:  

[...] Se pretende limitar e exonerar desembolso por riscos que se tornem em custos, 

por riscos que aconteçam e venham se tornar custos, eu entendo isso que ele está 

buscando limitar ou exonerar é isso, que você no futuro esteja na situação tal que para 

refazer o que você estava executando se necessário, que isso tenha uma limitação de 

custos para você, porque se não fica em aberto, e ficando em aberto é um risco muito 

grande para a empresa e é um risco muito grande para o contratado, pode até levá-lo 

a falência se for o caso [...].  

Nota-se que os entrevistados desse Grupo parecem estar muito mais voltados para o 

entendimento da limitação e/ou exoneração de riscos de execução, os quais, quando 

materializados, seriam somente considerados danos decorrentes da atividade, da regular 

execução do Projeto, e não de um inadimplemento contratual. Em geral, os exemplos de 

refazimento por culpa do empreiteiro (que sugere ser obrigação principal), erros de execução, 

e eventos ligados à execução da obra mostram-se, claramente, como riscos de execução 

materializados.  

• Grupo Técnicos 

No Grupo Técnicos, os Entrevistados Jurídicos entendem, em sua maioria e de forma 

geral – o que parece mostrar que estão alinhados com a doutrina jurídica e com a Estrutura 

Típica usualmente adotada para a Cláusula, que os eventos objeto de indenização na cláusula 

de limitação e exoneração de responsabilidade seriam as perdas e danos – diretos e indiretos – 

e suas respectivas penalidades, em geral provenientes de um descumprimento contratual. Citam 

como exemplos os eventos por atraso na implantação da obra, o término do contrato, o não 

alcance da performance ou finalidade proposta pelo contrato, a perda de produtividade, o não 

cumprimento de um determinado marco que dê direito à resolução do contrato, assim como os 

seus danos consequenciais ou indiretos. Mencionam como exemplo deste último os lucros 

cessantes, denotando que talvez seria também o entendimento da doutrina jurídica sobre o 

sentido literal que essas Cláusulas têm utilizado, na prática, no sentido de talvez estarem mais 

voltados à limitação de riscos indenizatórios. No entanto, quando questionados sobre alguns 
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exemplos de eventos na quarta etapa a seguir, pareceram se contradizer ao considerarem como 

exemplo de evento indenizável o “refazimento”, que demonstra possuir características de riscos 

de execução.  

Nesse sentido, o Entrevistado engenharia consultoria (6B) menciona que o raciocínio 

dessa Cláusula é mais voltado para o empreiteiro, esclarecendo que, no caso do exemplo de 

término do contrato referido, no qual o dano seria um aumento de custo ao contratante para o 

término da obra e a aplicação de multas, a indenização tem que estar limitada, pois o empreiteiro 

não pode suportar esses maiores custos, como a contratação de um outro empreiteiro com preço 

muito superior.  

O Entrevistado jurídicos escritórios (4B) e o Entrevistado jurídico empresa – 

contratada (5B) complementaram dizendo que o que se pretende limitar ou exonerar são os 

riscos, ou seja, os danos diretos e indiretos decorrentes daqueles riscos que vierem a se 

concretizar, o que parece ser também o referido entendimento doutrinário. Por outro lado, para 

o Entrevistado jurídicos empresas – contratante (2B), seria objeto da indenização qualquer 

problema técnico da obra que venha a causar danos ao contratante ou a terceiros, indicando, 

conforme os exemplos dados – questões de geotecnia, falhas etc. –, que estaria considerando, 

além dos riscos indenizatórios, os danos decorrentes de riscos de execução. Complementa que 

os lucros cessantes estariam limitados, e não exonerados, o que denota um padrão distinto da 

Estrutura Típica adotada pela Cláusula.  

Por sua vez, o Entrevistado jurídicos escritórios (1B), apesar de não demonstrar 

considerar como objeto da indenização na Cláusula os riscos de execução, menciona que, a seu 

ver, as Cláusulas visam limitar um “teto” aos prejuízos que o Contratado possa trazer ao 

contratante, de modo geral das multas que venham a ser aplicadas ao empreiteiro, e até em 

matéria de lucros cessantes, mostrando que a Cláusula seria uma espécie de stop loss, conforme 

referido anteriormente.  

– Subetapa B – Terceira Etapa: Nessa subetapa B, os entrevistados foram questionados 

acerca da expectativa que entendem que atingiriam com a previsão desta ferramenta negocial – 

Cláusula de limitação e exoneração de responsabilidade – no contrato de construção, e o que 

seria importante que tais Cláusulas limitassem ou exonerassem para atingir a função do referido 

negócio. Assim responderam os Grupos: 
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• Grupo Executivos 

Para o Grupo Executivos, a expectativa que se atingiria com a referida ferramenta negocial 

parece estar mais relacionada com a anteriormente mencionada espécie de stop loss do Projeto, e 

não com um limitador de indenizações provenientes de danos diretos causados pelo 

inadimplemento do empreiteiro, no sentido de que todos os riscos identificados inicialmente na 

matriz de riscos de determinado Projeto teriam uma limitação técnica e financeira que não poderia 

ser ultrapassada. Além disso, deveria estar dentro da capacidade técnica e financeira do empreiteiro, 

o que demonstra estarem incluídos tanto os riscos de execução, pelo claro exemplo dado de risco 

geológico, que o Entrevistado (2A) classifica como risco ou evento do qual o empreiteiro “não 

tenha domínio”, quanto os riscos indenizatórios, exemplificados pelos entrevistados como 

penalidades resultantes de atrasos, custos indiretos e estudos decorrentes do período em que o 

empreiteiro ficou parado no caso de ter que refazer algo na obra, a pedido do contratante.  

Complementam que, com a matriz de riscos, as responsabilidades entre as partes 

estariam equilibradas e o contratante se beneficiaria de um preço melhor a ser apresentado pelo 

empreiteiro para a execução do empreendimento.  

Nesse sentido, o Entrevistado (4A) esclarece, ainda, que os riscos mencionados, 

identificados na matriz de riscos, seriam todos os eventos que, quando materializados, fazem com 

que as partes (empreiteiro e dono da obra) considerem a possibilidade de serem objeto de discussão 

no futuro, e que seria importante que a Cláusula limitasse a responsabilidade de cada uma das 

partes, denotando que estariam incluídos tanto os riscos indenizatórios como os de execução.  

• Grupo Técnicos 

As respostas do Grupo Técnicos levam a entender que a expectativa atingida pelos 

entrevistados com essa ferramenta seria a própria viabilidade do negócio, por meio de uma 

equilibrada alocação de riscos entre o empreiteiro e o dono da obra. Esclarecem que, para atingir a 

função do negócio, seria importante a limitação do risco de pagar indenizações elevadas pelos danos 

diretamente causados pelo empreiteiro e a exoneração dos danos indiretos, o que parece estar 

alinhado com a Estrutura Típica usualmente adotada para as Cláusulas nos contratos de construção. 

O Entrevistado jurídicos escritórios (1B) cita como elementos importantes a serem 

limitados para atingir a função do negócio as indenizações decorrentes dos eventos de atrasos, as 

falhas e os problemas inerentes à execução de qualquer obra, por exemplo, originados do 

cronograma de execução da obra, o que indica a importância da limitação dos riscos indenizatórios. 

Por outro lado, o Entrevistado jurídicos empresa – contratante (2B) menciona que seria relevante 
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que a limitação fosse puramente técnica, porém os exemplos referidos como questões de geotecnia, 

falhas etc., parecem estar mais relacionados a eventos resultantes de riscos de execução.   

  O Entrevistado jurídicos escritórios (4B) menciona que: “[...] se traz com clareza a 

limitação e a exoneração você consegue alocar o risco adequadamente para as partes. Isso 

partindo-se da premissa que as partes são qualificadas e conseguem avaliar e são responsáveis 

o suficiente para querer assumir aquilo ou não assumir [...]”. 

No tocante à expectativa, parece que o Entrevistado jurídico empresa – contratada 

(5B) tem a mesma do Grupo Executivos, ou seja, do stop loss, anteriormente comentado, 

uma vez que ele espera um claro equilíbrio entre risco e lucratividade, uma alocação de 

maneira financeira, e não uma alocação teórica. Para esse entrevistado, a Cláusula não é só 

uma cláusula jurídica, e sim uma cláusula que “casa” com os riscos identificados na matriz 

de riscos do Projeto e está “amarrada” à composição financeira, ou seja, a cláusula de 

escopo é “casada” com a cláusula de limitação e exoneração de responsabilidade. Assim, o 

equilíbrio, ou seja, o próprio preço, gira em torno das referidas cláusulas – isto é, se o 

empreiteiro tem um escopo para executar uma obra com certo grau de exposição, traduzida 

nos riscos, quanto isso custaria?  

– Subetapa C – Terceira Etapa: Nessa subetapa, responderam os Grupos sobre quais 

riscos entendem que as Cláusulas pretendem limitar e/ou exonerar: 

• Grupo Executivos 

Quadro 2 – Grupo Executivos, riscos que a cláusula pretende limitar e/ou exonerar 

1A 2A 3A 4A 5A 

- riscos técnicos;* 

- riscos de prazo,  

- riscos de 

qualidade,* e   

- riscos de 

performance de 

equipamentos 

eletromecânicos. 

 

- riscos dos 

quais o 

Empreiteiro não 

tenha domínio 

(ex.: riscos 

geológicos).* 

 

- riscos de atrasos na entrega 

da obra; 

- riscos de responsabilidade 

contratual (ex.: multas e 

penalidades, e refazimento).* 

Obs.: Exemplificou que: “[...] 

se o limite de responsabilidade 

no contrato é de 20%, significa 

que se tudo der errado, 20% do 

valor do contrato vai ser o 

maior impacto na minha 

operação”.*** 

- todos os 

riscos** do 

Empreiteiro 

identificados na 

matriz de riscos 

do Projeto (ex.: 

refazimento). 

 

- riscos de 

reputação da 

empresa, pelo não 

cumprimento do 

contrato.  

 

 

* Note que esses riscos estão mais voltados para a limitação de riscos de execução. 

** Denota que estariam incluídos, além dos riscos indenizatórios, os riscos de execução. 

*** Essa limitação possui características do já comentado stop loss. 

Fonte: A autora 
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• Grupo Técnicos 

Quadro 3 – Grupo Técnicos, riscos que a Cláusula pretende limitar e/ou exonerar 

1B 2B 3B 4B 5B 6B 

- riscos de 

atrasos na 

execução da 

obra; 

- riscos de 

alterações 

técnicas (feitas 

pelo 

construtor por 

algum 

problema 

ocorrido na 

execução).**  

- riscos com os 

quais o 

empreiteiro não 

teria capacidade 

financeira de 

arcar, ou seja, 

riscos que 

seriam 

identificados e 

qualificados, 

quando da 

análise de risco 

do Projeto,* 

como de 

impacto alto 

mas 

probabilidade 

baixa de 

ocorrer.   

 

 - riscos de 

todos* os danos 

diretos que uma 

parte possa 

causar à outra 

referentes ao 

Contrato,* e não 

estariam 

vinculados a 

penalidade; 

- riscos 

causados por 

danos indiretos, 

consequenciais 

(como sinônimo 

de danos 

indiretos), perda 

de receita, perda 

de contrato, e 

lucros cessantes. 

 

- todos* os riscos 

de difícil 

administração, 

com dificuldade 

de controlar, e 

não se sabe se vão 

ocorrer (ex.: 

movimentos 

sociais de 

comunidades 

lindeiras; risco 

geológico* em 

uma construção 

de hidrelétrica).  

- riscos que 

seriam 

identificados e 

qualificados 

quando da análise 

de risco do 

Projeto, como de 

impacto alto, mas 

probabilidade 

baixa de ocorrer.   

- risco de não 

fazer falir o 

Empreiteiro;  

- risco de 

reequilibrar o 

custo-

benefício do 

Projeto.*  

Obs.: 

menciona que 

é uma 

Cláusula mais 

de natureza 

financeira do 

que jurídica. 

- risco “numé-

rico”, e não uma 

limitação física de 

eventos – tem 

uma exposição até 

X% do Valor do 

Contrato, que 

deve estar 

calibrada com o 

lucro que você 

está prevendo.* 

Obs.: Esses 

números estariam 

muito associados 

à descontinuidade 

do contrato, é 

multa, é indeniza-

ção para terminar, 

não é o fato de 

você chegar até o 

fim do contrato, a 

maior exposição é 

romper antes, e 

teria que ter essa 

limitação que é 

puramente 

numérica.*** 

* Esses riscos parecem estarem mais voltados para a limitação de riscos de execução. 

** Denota que estariam incluídos, além dos riscos indenizatórios, os riscos de execução. 

*** Essa limitação possui características do já comentado stop loss. 

Fonte: A autora. 

3.7.4  Etapa quarta do questionário 

A quarta etapa tem por objetivo testar, também, a veracidade da hipótese deste trabalho 

por meio de exemplos e situações práticas e típicas em contratos de construção que possam 

gerar perdas e prejuízos e/ou indenização ao construtor, na qualidade de danos diretos. 

Com relação aos danos diretos, as respostas dadas de imediato pela maioria dos 

entrevistados foram no sentido de exemplificar os danos diretos que deveriam ser 

excepcionados da limitação da Cláusula, como no caso de fraude, dolo ou culpa grave; danos 

(materiais ou pessoais) a terceiros de qualquer natureza causados pelo empreiteiro, 

descumprimento de obrigações tributárias, trabalhistas, previdenciárias ou ambientais pelo 

empreiteiro, violação de direitos de propriedade intelectual, e não daqueles que seriam 
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considerados incluídos na limitação de uma porcentagem sobre o valor do contrato, estabelecida 

na Estrutura Típica adotada para as Cláusulas nos contratos de construção.  

Em face dos exemplos apresentados no sentido de buscarem-se subsídios para entender 

a visão dos entrevistados a respeito da função econômica da Cláusula, denotando que tanto o 

Grupo Executivos como o Grupo Técnicos parecem esperar que tal Cláusula limite não somente 

os riscos indenizatórios, mas também os danos decorrentes de riscos de execução para atingir 

a referida função, conforme se depreende dos quadros a seguir: 

• Grupo Executivos  

Quadro 4 – Grupo Executivos, respostas da quarta etapa do questionário 

 1A 2A 3A 4A 5A 

Atrasos na 

entrega da obra 

ao cliente 

SIM SIM SIM SIM SIM 

Custos com 

refazimentos* 
NÃO SIM SIM SIM SIM 

Custo de 

substituição do 

construtor 

inadimplente 

----- NÃO SIM NÃO SIM 

Disruption** ----- NÃO NÃO ----- SIM 

Acidentes  ----- ----- NÃO NÃO ----- 

Outros citados 

pelos 

entrevistados 

----- ----- ----- ----- 

Todos os atrasos do 

Projeto, riscos 

trabalhistas, riscos 

fiscais, e de 

responsabilidade 

técnica sobre o 

produto executado, 

Dificuldade na 

mobilização, atraso 

na mobilização. 

* Eventos que parecem ter características de riscos de execução. 

** Evento que: (i) se por culpa do contratante – denotaria reequilíbrio do contrato e não limitação, e (ii) se por 

culpa da contratada – denotaria risco de execução. 

----- Questões não respondidas. 

Fonte: A autora. 

 

No que se refere aos danos indiretos, a maioria dos entrevistados do Grupo Executivos 

entende que o que se pretende exonerar são os lucros cessantes, que levam em consideração os 

danos indiretos, denotando seu alinhamento com parte da doutrina jurídica que defende o 

entendimento de que lucros cessantes seriam danos indiretos, e não danos diretos, conforme 

mencionado anteriormente, no Capítulo 2 deste estudo.  
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Os entrevistados justificam que o empreiteiro não pode ser responsável pelos custos 

decorrentes de eventos sobre os quais não tenha controle, não transparecendo a ideia do impacto 

que possam causar, pois não estão relacionados com a atividade de construção, objeto do 

contrato. Seriam os custos provenientes de uma negociação da qual, originalmente, o 

empreiteiro não participou e não é parte da relação jurídica. Nesse sentido, o Entrevistado (5A) 

complementa, reafirmando o que mencionou na resposta da Segunda Etapa referida que:  

[...] o Construtor quer ser responsável somente pelo escopo que assumiu [...] 

(Entrevistado 5A). 

Os entrevistados ainda mencionam como exemplos de danos indiretos, passíveis de 

limitação e/ou de exoneração, as despesas financeiras, danos causados à imagem, custos de 

oportunidade de vendas de energia (p. ex., de uma hidrelétrica). 

• Grupo Técnicos 

Quadro 5 – Grupo Técnicos, respostas da quarta etapa do questionário 

 

 1B 2B 3B 4B 5B 6B 

Atrasos na 

entrega da obra 

ao cliente 

SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

Custos com 

refazimentos* 
SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

Término do 

contrato  
SIM ----- SIM SIM  SIM 

Custo de 

substituição do 

construtor 

inadimplente 

SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

Disruption ** SIM SIM ----- ----- SIM NÃO 

Acidentes  SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

Outros citados 

pelos 

entrevistados  

Desmobilizações e 

mobilizações, 

incluindo de 

equipamentos, custos 

com paralisações da 

obra.  

Acidentes 

de 

trabalho 

----- ----- Qualquer 

evento que 

afete preço, 

prazo e 

qualidade 

do Projeto. 

Seguros, 

somatório de 

todas as 

multas, dano 

direto, 

retrabalho. 
* Eventos que parecem ter características de eventos decorrentes de riscos de execução. 

** Evento que: (i) se por culpa do contratante – denotaria reequilíbrio do contrato não limitação, e (ii) se por culpa 

da contratada – denotaria risco de execução. 

----- Questões não respondidas. 

Fonte: A autora. 
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Da mesma forma que o Grupo Executivos, o que parece estar em consonância com a 

doutrina jurídica pátria, para o Grupo Técnicos aquilo que se pretende limitar ou exonerar como 

dano indireto é a relação de uma das partes com terceiros. Nesse caso, mencionam que o 

empreiteiro não pode ser responsável por indenizações provenientes de uma relação jurídica de 

que não faça parte, estabelecida entre o dono da obra e terceiros, pois não tem a obrigação de 

conhecer, tampouco de fazer a gestão do que foi acordado entre as referidas partes. 

A maioria dos entrevistados nesse Grupo entende, também, que os lucros cessantes são 

espécies do gênero danos indiretos e devem ser exonerados. Já para o Entrevistado (5B), apesar 

de considerar que devam ser exonerados, lucro cessante não é uma espécie de dano indireto, 

mas o define como perda do custo de oportunidade.  

Os respondentes que fizeram alusão aos danos consequenciais como aqueles que devem 

ser exonerados trataram de conceituá-lo, também, como espécie do gênero danos indiretos, o 

que é muito discutido na doutrina jurídica e na jurisprudência, conforme explicitado no Capítulo 

2 deste estudo.  

Citam como exemplos de danos indiretos as perdas de receita operacional do 

contratante, danos causados a terceiros, à comunidade em geral, à comunidade lindeira, danos 

à imagem e à reputação, perda de contrato, perda de material, perda de receita, multas que o 

dono da obra tenha que pagar em outro contrato.  

3.7.5  Etapa quinta do questionário 

A Etapa Quinta menciona aquilo que os entrevistados gostariam de acrescentar sobre o 

tema objeto do estudo. Nem todos os entrevistados responderam a essa pergunta. Segue um 

breve resumo daqueles que se dispuseram a tal. 

Para o Entrevistado (1A), o tema em questão é complexo e a Cláusula deveria ser mais 

bem detalhada, assim como referiu que este estudo será muito importante para que as pessoas 

possam consultar quando negociarem um contrato de construção, a fim de terem a clareza das 

consequências.  

O Entrevistado (2A) acrescentou que essas Cláusulas são muito relevantes e que elas 

partem muito de uma análise de risco extremamente apurada do Projeto, para que possam ser 

estabelecidas em cada um dos itens (riscos) suas condições, obtendo-se, assim, um contrato 

equilibrado, evitando-se que se coloque a empresa em risco excessivo. 
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O Entrevistado (3A) mencionou que considera o tema um assunto muito importante e o 

que se vê, tanto do lado do contratante quanto do contratado, é um grande desnivelamento de 

entendimento. Refere que, muitas vezes, o contratante não tem “braço de engenharia” e precisa 

de um apoio para fazer essa avaliação, tanto técnica como jurídica.  

O Entrevistado (4A) ressaltou a importância da matriz de risco, recomendando que seja 

feita com responsabilidade e previsibilidade. No que se refere à relação com a Cláusula, disse 

entender que, com uma matriz de risco adequada e razoável para as partes, é possível estabelecer 

a responsabilidade de cada evento, diminuindo-se a tendência de colocar aquele evento como 

uma limitação de risco de responsabilidade.   

O Entrevistado jurídicos escritórios (1B) aludiu que as Cláusulas no mundo dos 

contratos passam muito pelo “corta, copia e cola”, e não por uma análise mais profunda. 

Ressaltou a necessidade de uma maior interação entre a área técnica e a área jurídica – 

engenheiros e advogados, inclusive para o alinhamento do conceito de danos diretos, danos 

indiretos e lucros cessantes, quais tipos de responsabilidade não podem ter exoneração etc. 

Mencionou que as Cláusulas, muitas vezes, já se encontram no modelo-padrão da empresa e 

ninguém revê quando da negociação.  

Para o Entrevistado jurídicos empresas – contratada (3B), é muito importante deixar 

claro o que se está negociando, ou seja, o que está sendo considerado na limitação, o que é 

limitação do dano direto, o que é exclusão do dano indireto. Recomenda ter cuidado com as 

traduções de inglês para o português, porque muitas não são aplicáveis à legislação local. 

Entende, ainda, que, quanto mais se delimitar, melhor será; se negociar exceções à regra, deve-

se deixar bem evidentes as exceções.  

O Entrevistado jurídicos escritórios (4B) indagou que, se essa Cláusula tem uma função 

de viabilização do negócio, por que uma das partes pode usar uma pressão comercial para 

esvaziá-la? Mencionou que, normalmente, as partes preveem as exceções à limitação, exaurindo 

assim a Cláusula com a respectiva função econômica, entendendo que seu papel é o de 

viabilizar o negócio, por meio do equilíbrio da alocação de riscos, os quais as partes têm 

condições de tomar para si. Ressaltou, ainda, que há uma falta de consciência das partes, que 

estão assumindo riscos sem conhecê-los, quase como uma aposta.  

O Entrevistado jurídicos empresas – contratada (5B) mencionou que não vê a Cláusula 

desassociada da definição da responsabilidade do empreiteiro em determinado Projeto – 

questão do fitness for purpose –, e sim o conceito de como será desenvolvido aquele escopo. 
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Entende, assim, que uma coisa é corrigir defeito, outra é readaptar uma obra porque não atendeu 

a seu propósito específico. Diz que não poderia limitar, por exemplo, no fitness for purpose 

porque não é um defeito, não seria uma penalização, mas uma interpretação de escopo – “não 

vai travar a sua negligência porque não atendeu o escopo”. Ressaltou que, com relação ao 

contrato, primeiramente, tem-se que considerar a cadeia completa dos contratos (construtora, 

concessionária, subcontratada, engenharia, fornecedores), e que a Cláusula deve ser open book, 

configurando uma discussão aberta. Nesse sentido, compreende que a construtora não pode, 

simplesmente, oferecer uma condição para seu cliente totalmente diferente ou contrária da que 

dispõe, não informando-o, porque isso é equação financeira, “você não está entrando no preço, 

mas você está preestabelecendo o regime pelo qual cada um dos players ficará”. 

3.8  Desalinhamento quanto ao alcance das Cláusulas e o não atendimento da função 

econômica pela Estrutura Típica na visão dos agentes 

Conforme mencionado neste estudo, em projetos de construção, as Cláusulas situam-

se no centro de difíceis negociações contratuais, sendo extremamente comum a utilização dessa 

ferramenta negocial, conforme mostrou o estudo empírico realizado. 

No entanto, pôde-se verificar, por meio da pesquisa de campo, que, apesar de os 

entrevistados, em sua maioria, estarem alinhados em seus entendimentos de que o papel da 

Cláusula é fundamental, no sentido de que delimitará as responsabilidades do dever de 

indenizar e alocará com clareza os riscos de implantação dos projetos de infraestrutura, a fim 

de que o negócio fique equilibrado para as partes – empreiteiro e dono da obra –, permitindo a 

viabilidade do negócio e um claro conhecimento do “tamanho da exposição de cada uma das 

partes no referido projeto”, ficou evidente um desalinhamento acerca da visão dos diferentes 

tomadores de decisão entrevistados, em especial no Grupo Executivos, quanto ao alcance das 

Cláusulas, e que a estrutura usualmente adotada nesses clausulados – Estrutura Típica – deixa 

de atender à  função econômica da Cláusula na visão de grande parte deste Grupo.   

Tal desalinhamento parece ter causa na definição de quais riscos, se materializados em 

danos – diretos ou indiretos –, seriam passíveis de limitação e/ou exoneração, denotando que a 

expectativa da maioria dos entrevistados do Grupo Executivos é a de que todos os riscos 

identificados para a implantação do Projeto, ou seja, tanto os de execução quanto os 

indenizatórios, seriam objeto de indenização limitada na Cláusula, parecendo considerar a 
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limitação da Cláusula como uma espécie de stop loss, ou seja, um “limite-teto” capaz de 

controlar o prejuízo do Projeto. 

 Por outro lado, os entrevistados do Grupo Técnicos parecem considerar, em sua 

maioria, que os riscos objeto de indenização limitada na Cláusula seriam somente os riscos 

indenizatórios, ou seja, as perdas e danos – diretos e indiretos – e suas respectivas penalidades 

decorrentes de um descumprimento contratual, visão também percebida pela autora como 

prática de mercado e na Estrutura Típica adotada para a Cláusula. Talvez doutrina e 

jurisprudência também pareçam estar mais voltadas apenas à limitação de riscos indenizatórios. 

Vale ressaltar que, curiosamente, apesar de o Grupo Técnicos demonstrar ter a referida 

expectativa, quando apresentados alguns exemplos de perdas e prejuízos na execução de 

grandes obras, denotaram esperar que a limitação se estendesse também a riscos de execução.  

Com relação aos danos indiretos, conforme mencionado, ambos os Grupos demonstram 

ter a visão de que o empreiteiro não pode ser responsável por indenizações provenientes de uma 

relação jurídica da qual não faça parte, em especial estabelecida entre o dono da obra e terceiros. 

No entanto, vale ressaltar que se mostrou como um ponto de incerteza pelos Grupos o que se 

estaria exonerando com a Cláusula, na categoria dos danos indiretos. Observa-se que a maioria 

dos entrevistados do Grupo Executivos e do Grupo Técnicos entende que os lucros cessantes 

seriam espécies do gênero danos indiretos. No entanto, uma minoria de tais Grupos os define 

como perda de custo de oportunidade (por exemplo, de perda de custo de oportunidade de 

vendas de energia, no caso de um empreendimento hidrelétrico). O Grupo Técnicos acrescentou 

que, além dos lucros cessantes, consideram como mais uma espécie de danos indiretos que 

devem ser exonerados, os denominados danos consequenciais.  

Cabe ressaltar que os Grupos parecem considerar excepcionados da Cláusula os danos 

causados intencionalmente pela parte – por dolo, ou por falta de diligência, este último 

denotando características de culpa grave.   

Nesse sentido, nota-se que o Grupo Executivos, em sua maioria, tem uma visão mais 

ampla da Cláusula, o que aparentemente destoa do Grupo Técnicos e da prática de mercado 

refletida nas Estruturas Típicas, conforme supramencionado.  

 Em um contexto em que o Grupo Executivos tem mais compreensão do negócio de 

construção do que o Grupo Técnicos, e que na prática são os primeiros a realmente tomar as 

decisões finais sobre a limitação e/ou exoneração de responsabilidades, seria necessário 

provocar uma reflexão sobre isso? Embora esteja claro que a visão do Grupo Executivos, em 
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sua maioria, destoa da prática e da visão do Grupo Técnicos, por que afirmar que ela estaria 

errada? 

Nesse sentido, o Grupo Executivos parece demandar uma revisão da referida estrutura 

de clausulado usualmente utilizado e da função econômica da Cláusula.  

Portanto, no Capítulo 4, proporemos uma redação de Cláusula, caso, nessa discussão 

entre o Grupo Técnicos e o Grupo Executivos acerca da abrangência dos riscos que estariam 

limitados pela Cláusula, o Grupo Técnicos se convença adotar uma visão mais ampla dos 

referidos riscos, refletindo a visão do Grupo Executivos, em sua maioria. 
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4 PROPOSTAS DE APRIMORAMENTO NA ESTRUTURA TÍPICA E INTERPRE-

TAÇÃO DAS CLÁUSULAS A PARTIR DO ESTUDO EMPÍRICO 

4.1  Mitigação de riscos de controvérsias futuras provenientes da diversidade de 

expectativas dos agentes  

Conforme mencionado, na forma atual em que tem sido usualmente estruturada, a 

Cláusula não atende a expectativa quanto ao seu alcance e sua função econômica, na visão de 

parte relevante dos agentes, em especial do Grupo Executivos, em sua maioria.  

Caso se queira estruturar uma Cláusula que produza os efeitos buscados por essa parte dos 

agentes nos contratos de construção de grandes obras, apresentam-se a seguir sugestões de 

aprimoramento que possam ser implementadas na Estrutura Típica adotada para as Cláusulas dos 

contratos de construção de grandes obras, considerando os resultados da pesquisa de campo. 

4.1.1  Sugestão para alinhamento interpretativo entre os Grupos 

Incialmente, propõem-se um diálogo e uma forte interação entre o Grupo Executivos e 

o Grupo Técnicos, dentro das organizações, para um alinhamento interpretativo sobre o alcance 

dessas cláusulas, ou seja, sobre o que se espera limitar com as Cláusulas – os riscos de execução 

e/ou os riscos indenizatórios.  

Nesse sentido, considerando-se que o objetivo do trabalho de campo não foi obter 

respostas certas ou erradas, e no contexto anteriormente mencionado de que o Grupo de 

Executivos são tomadores de decisão importantes para a utilização da ferramenta negocial das 

Cláusulas, propõe-se que, assim como não há uma vedação expressa para a utilização da 

Cláusula, tampouco para abranger o estabelecimento de um limitador também para os riscos 

de execução na Estrutura Típica adotada para a Cláusula, o referido alinhamento dos Grupos 

para que considerem os riscos de execução passíveis de limitação pela Cláusula e prevejam 

contratualmente tal disposição, a fim de que a Cláusula atinja a função econômica percebida 

na visão de parte relevante dos agentes.  

Ante o exposto, no caso de uma decisão entre os Grupos em considerar, também, como 

passíveis de limitação os riscos de execução, além dos riscos indenizatórios, acredita-se que a 

Estrutura Típica adotada para a Cláusula não atenderia tal expectativa na visão do Grupo 

Executivos, em sua maioria. Nesse sentido, faz-se necessária uma proposição de aprimoramento 

na referida estrutura para que o alinhamento interpretativo sugerido possa ser implementado e 
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a Cláusula atinja sua função econômica na visão de parte relevante dos tomadores decisão, em 

especial no Grupo Executivos, em sua maioria.  

4.1.2  Proposta de aprimoramento na Estrutura Típica adotada para as Cláusulas de 

Limitação e Exoneração de Responsabilidade em Contratos de Construção de 

Grandes Obras 

Para uma melhor utilização e eficácia da Cláusula, no caso de se considerar  a limitação de 

todos os riscos do empreendimento – riscos de execução e os riscos indenizatórios –, propõe-se um 

aprimoramento na redação da Estrutura Típica usualmente adotada para a Cláusula, para que a 

função econômica da Cláusula seja atendida na visão de parte relevante dos tomadores decisão, em 

especial no Grupo Executivos, em sua maioria, na seguinte forma: (i) abrangência da limitação, 

para que seja aplicável não somente à indenização pelos danos decorrentes de um inadimplemento 

contratual, mas, também, à responsabilidade do empreiteiro pelos custos decorrentes dos riscos de 

execução, ou seja, aqueles que, quando materializados, provocam custos excedentes ao empreiteiro, 

mas que não são resultantes do descumprimento ou culpa deste na execução de sua obrigação; e (ii) 

previsão de indicação expressa e taxativa de quais eventos causadores de danos indiretos na visão 

das partes estariam exonerados: 

Cláusula de Limitação e Exoneração de Responsabilidades  

 

A responsabilidade global do Empreiteiro perante o Dono da Obra pelos danos diretos 

e pelos Riscos de Execução Materializados, não excederá __% (___por cento) do 

Preço Contratual.  

No entanto, nenhum limite de responsabilidade do Empreiteiro será aplicado em 

qualquer um dos seguintes casos: 

Fraude, dolo ou culpa grave; 

Danos (materiais ou pessoais) a terceiros de qualquer natureza que sejam causados 

pelo Empreiteiro;  

Descumprimento de obrigações tributárias, trabalhistas, previdenciárias ou 

ambientais pelo Empreiteiro; 

Violação de direitos de propriedade intelectual; 

[...] 

Nenhuma das Partes será responsável perante a outra Parte por lucros cessantes, perda 

de qualquer contrato ou por qualquer perda ou danos indiretos abaixo elencados que 

possam ser sofridos pela outra Parte, em conexão com o Contrato, exceto em casos de 

fraude, dolo ou culpa grave por parte da Parte inadimplente: 

[...] 

Cláusula de Definições: 

 

Riscos de Execução Materializados – significam os custos excedentes incorridos pelo 

Empreiteiro em decorrência do cumprimento de suas obrigações previstas neste 

Contrato: (i) relacionados à materialização de um risco por ela assumido no âmbito 

deste Contrato ou da Legislação Aplicável; e (ii) não decorrentes do descumprimento 

ou culpa da Contratada na execução de sua obrigação.  
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CONCLUSÃO 

A título de conclusão, embora já se tenham sido feitas várias considerações ao longo 

dos capítulos deste trabalho, reapresentam-se os principais resultados obtidos e os argumentos 

desenvolvidos em função dos objetivos propostos neste estudo. 

Buscou-se, na presente pesquisa, observar a existência de um desalinhamento acerca da 

visão dos diferentes tomadores de decisão, quanto ao alcance das Cláusulas, e que a estrutura 

usualmente adotada nesses clausulados pelo mercado nos contratos de construção, o que se 

chamou neste estudo de Estrutura Típica, deixa de atender à visão de parte relevante de tais 

tomadores de decisão. Assim, na visão desses agentes, a Estrutura Típica não atingiria sua 

função econômica esperada. 

Tentou-se, a partir do resultado do estudo empírico, delinear proposições de 

aprimoramento da Estrutura Típica das cláusulas de limitação e exoneração de 

responsabilidade, para que tal ferramenta negocial de cunho econômico seja empregada de 

forma eficaz, atendendo à expectativa de seus usuários e cumprindo seu papel econômico.  

Conforme mencionado, a pesquisa justificou-se pela necessidade de suprir a referida 

lacuna conceitual e de expectativas, criando uma ponte entre a visão do mercado e a visão 

acadêmica. 

Para se atingir esse intento, iniciou-se o trabalho delineando-se uma contextualização 

fática das Cláusulas inseridas nos contratos de construção de grandes obras, no contexto do 

mercado de infraestrutura. Seguiu-se explanando sobre o referencial teórico normativo, no qual 

procurou-se identificar a forma de conceituação e interpretação das Cláusulas no sistema 

jurídico pátrio, assim como a visão da doutrina jurídica acerca da função econômica das 

Cláusulas. Foram apresentados os resultados obtidos do estudo empírico, no sentido de apontar 

e compreender os objetivos específicos, assim como testar a hipótese deste estudo. Finalizou-

se buscando expor propostas de alinhamento de interpretação das Cláusulas nos contratos de 

construção e de aprimoramento de sua Estrutura Típica a partir do estudo empírico, para que 

atenda a seu fim e utilidade, no caso que se queira atender à visão de parte relevante dos 

tomadores de decisão. 

A admissibilidade da Cláusula no ordenamento jurídico brasileiro foi tomada como 

premissa, assim como sua validade. Adotou-se, inclusive, a posição de que, como não há 
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previsão expressa em contrário no ordenamento brasileiro, a cláusula de limitação ou de 

exoneração de responsabilidade, quando ligada ao descumprimento da obrigação principal do 

contrato de construção, não seria nula.  

Utilizando-se, também, a posição do objetivo da Cláusula como um instrumento de 

alocação de riscos, propôs-se uma dicotomia com o intuito de auxiliar no desenvolvimento e na 

apresentação dos resultados da pesquisa empírica sobre os riscos esperados que estivessem 

limitados na Cláusula pelos Grupos entrevistados. Classificaram-se tais riscos em riscos de 

execução e riscos indenizatórios. Sob a ótica estritamente jurídica, essa proposição dicotômica 

talvez seja a maior contribuição deste trabalho. 

Os dois objetivos específicos da pesquisa eram compreender as expectativas dos agentes 

a respeito de identificar se os agentes têm a mesma percepção e expectativa acerca do alcance 

e da exata natureza dos tipos de indenização e/ou de riscos que deveriam ser limitados e/ou 

exonerados a partir da aplicação do tipo de clausulado usualmente utilizado no mercado de 

contratos de construção – Estrutura Típica. Essa percepção foi traduzida na hipótese do trabalho 

da seguinte forma: 

[...] observar a existência de um desalinhamento acerca da visão dos diferentes 

tomadores de decisão, quanto ao alcance dessas cláusulas, e que a estrutura 

usualmente adotada nesses clausulados deixa de atender à visão de parte relevante de 

tais tomadores de decisão. 

Na visão da autora, a hipótese do trabalho foi validada e a pesquisa desenvolvida 

conseguiu oferecer elementos relevantes para auxiliar na construção de respostas aos objetivos 

específicos inicialmente levantados.  

Ficou evidente um desalinhamento acerca da visão dos diferentes tomadores de decisão 

entrevistados, em especial no Grupo Executivos, em sua maioria, quanto ao alcance das 

Cláusulas, e que a estrutura usualmente adotada nesses clausulados – Estrutura Típica – deixa 

de atender a função econômica da Cláusula na visão de tal Grupo. Percebeu-se que tais agentes, 

tomadores de decisões no processo de formação dos contratos de construção, esperam que todos 

os riscos – de execução e indenizatórios – para a implantação do Projeto sejam passíveis de 

limitação pela Cláusula, denotando uma função de que as partes querem estar em Projeto de 

capital, que é de risco intensivo, com risco limitado. A percepção foi de que, para o Grupo 

Executivos, as Cláusulas funcionam como uma ferramenta de limitação de prejuízo dentro do 

Projeto, como se fosse uma espécie de stop loss, ou seja, um “limite-teto” capaz de controlar o 

prejuízo do Projeto. 
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Considerando-se que o objetivo deste estudo não foi obter respostas certas ou erradas, e 

que a Cláusula é uma ferramenta negocial de cunho econômico, propôs-se considerar como 

limitada pela Cláusula, desde que previsto contratualmente, além dos riscos indenizatórios, a 

responsabilidade do empreiteiro pelos riscos de execução, uma vez que não há vedação legal 

expressa, assim como tal ferramenta poderia se mostrar mais útil no contexto dos contratos de 

construção, levando em conta a expectativa dos agentes, que procuramos compreender por meio 

do estudo empírico. Para tanto, foi necessário também sugerir um aprimoramento na Estrutura 

Típica adotada para a Cláusula, pois, como está redigida, não contemplaria tal finalidade. 

Menciona-se que foram enfrentadas algumas limitações para o desenvolvimento desta 

pesquisa, relacionadas ao aspecto material e a fontes de pesquisa, porquanto os trabalhos 

existentes sobre as cláusulas de limitação e exoneração de responsabilidade usualmente 

repousam sobre as discussões acerca da validade desses arranjos obrigacionais.  

Por fim, vê-se como oportunidade de pesquisa futura buscar compreender também quais 

as expectativas dos agentes, que atuam nos países do sistema da Commow Law, sobre a 

Cláusula e sua Estrutura Típica, onde são amplamente utilizadas e elaborada a grande maioria 

dos contratos standards. Verifica-se, então, que o que se tem feito na realidade brasileira é 

utilizar as referidas cláusulas standards, muitas vezes, com uma tradução equivocada, como se 

estivesse atingindo uma série de expectativas dos agentes que operam nos países da Common 

Law. Assim, se tais agentes tivessem uma visão que considerasse a necessidade de determinar 

o nível de limitação esperada, a Cláusula teria que ser redigida de maneira completamente 

diferente da atual Estrutura Típica.  
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TRANSCRIÇÃO – ENTREVISTADO 1A 

S21969J01 – Entrevista FGV – Lucila Saccarelli-20210514_143602  

– Gravação de Reunião 

18 de maio de 2021 
 

PARTICIPANTES 

Entrevistado 1A 

Lucila 

TEMPO DE GRAVAÇÃO 

53 minutos e 24 segundos 

MODALIDADE DE TRANSCRIÇÃO 

Padrão 

LEGENDA 

... → pausa ou interrupção. 

(inint) [hh:mm:ss] → palavra ou trecho ininteligível. 

(palavra) [hh:mm:ss] → incerteza da palavra transcrita / ouvida. 

____________________________________________________________ 

(INÍCIO) 

[00:00:00]  

Lucila: Vamos então para a primeira pergunta: Você tem consciência que nos contratos das 

organizações que você trabalhou, eram previstas as cláusulas de limitação e exoneração de 

responsabilidade dos contratos de construção de maior complexidade? 

Entrevistado 1A: Isso em todos os contratos que eu trabalhei foram assim. 

Lucila: Em relação ao modelo de negócio empresarial de construção, que papel você entende 

que essas cláusulas de limitação e exoneração de responsabilidade exercem na implantação de 

grandes projetos? 

Entrevistado 1A: Bom, ela tem um impacto econômico que toda vez que você tem uma 

limitação de responsabilidade, você acha que tem um risco associado aquela limitação, o que 

vai fazer o construtor jogar isso para dentro do preço dele, e depois vai buscar se tem uma forma 

de mitigar isso com algum seguro ou algum plano de ação que se possa fazer para poder mitigar, 

não podendo mitigar ou podendo mitigar, ele vai colocar os custos inerentes a isso aí na oferta, 

então existe um impacto econômico no preço do contratista para o cliente. 

Lucila: Mas que papel que você entende que essas cláusulas exercem na implantação desses 

grandes projetos? 

Entrevistado 1A: O papel na verdade, quando é bem balanceado, é para proteger tanto o 

contratista quanto o cliente, esse é o papel que eu acho que essas cláusulas colocam, porque 

vamos dizer que você tem um contrato por um preço x, e você pode ter problemas e acarretar 

em prejuízos até terceiros, ao cliente, ou ao próprio projeto, muito maiores do que o valor 
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contratado a depender da obra que você está fazendo, se você tem uma obra complexa como 

uma hidrelétrica, como aconteceu lá na Colômbia agora a pouco não faz muito tempo, eles 

estavam quase terminando o projeto, já tinham montagens eletromecânicas nas casas de 

máquinas da hidrelétrica, houve um deslizamento de solo que tapou a entrada do túnel de desvio 

do rio, e o que aconteceu foi que o rio houve um overtopping da ensecadeira, e o rio, a água 

com lama invadiu toda a sala de máquina, e aquilo causou um prejuízo monstruoso, uma 

cláusula dessa que você não pode, isso é imprevisível, um deslizamento daquele tamanho, 

naquela altura da obra acontecer, e quem é que paga o prejuízo, então se você for cobrar tudo 

do empreiteiro, você pode levar o empreiteiro a falência, mas você tem que cobrar uma certa 

parte, e se for do projetista, se for o tipo de um contrato onde existe já um projeto onde o 

contratista só está executando e o projetista foi contratado pelo cliente, você vai buscar esse 

prejuízo junto ao contratista, essas empresas são economicamente muito menores do que um 

contratista, ele não tem condições de assumir, e o cliente? O cliente pode ficar com a obra que 

nunca se paga, se ele for assumir todo esse prejuízo, ele pode gerar energia pelo tempo de vida 

útil daquela obra em específico e nunca ter o retorno da obra porque ele teve que fazer a obra 

duas vezes, isso não é previsto, então imagino que essas limitações são para proteger um pouco, 

embora eu acho que elas castiguem muito do que os limites, normalmente são altos, mas são 

para proteger essas três entidades envolvidas, o contratista, o contratante e um prestador de 

serviço que tenho sido projetista ou um terceiro que tenha causado um acidente desse tipo. 

Lucila: Seria um instrumento importante para negociação de um contrato de construção? 

Entrevistado 1A: É importante sim, ele é importante, essas limitações de responsabilidades são 

importantes. 

Lucila: Qual a relevância de prever essas cláusulas nesses contratos? Por quê? 

Entrevistado 1A: Porque como eu disse, você prevê isso aí, você está limitando os seus riscos, 

e com isso você tem condições de precificar melhor, fica um preço mais justo para quem está 

contratando, agora as exceções a essas cláusulas é que são depois risco mensurado pelo 

contratista e ele joga no seu preço, isso sempre vai ser assim. 

Lucila: Tendo essas cláusulas limitações e exonerações de responsabilidades, o objetivo de 

limitar ou exonerar a indenização, que eventos que você entende que seria objeto dessa 

indenização no contrato de construção? 

Entrevistado 1A: Todo mal feito que o contratista seja responsável por ele, eles têm os danos 

diretos e ele pode causar danos indiretos também, então é isso, e o contratante pode fornecer se 
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o contrato não prever o projeto por conta do contratista, se não for um contrato do tipo EPC, 

então o contratante tem também as suas responsabilidades de ter fornecido um projeto que possa 

fazer algum risco construtivo. 

Lucila: O que você entende que pretende limitar ou exonerar? O que se pretende? 

Entrevistado 1A: Se pretende ao se limitar é uma proteção e é também uma maneira de você ter 

um preço mais justo, não ficar um preço absurdo. 

Lucila: Mas...eu só queria pedir licença para você, o que se você entende que se pretende limitar 

ou exonerar? 

Entrevistado 1A: Se pretende limitar e exonerar desembolso por riscos que se tornem em custos, 

por riscos que aconteçam e venham se tornar custos, eu entendo isso que ele está buscando 

limitar ou exonerar é isso, que você no futuro esteja na situação tal que para refazer o que você 

estava executando se necessário, que isso tenha uma limitação de custos para você, porque se 

não fica em aberto, e ficando em aberto é um risco muito grande para a empresa e é um risco 

muito grande para o contratado, pode até levá-lo a falência se for o caso, dependendo do 

contrato, estou falando de contratos muito grandes. 

Lucila: É isso que nós estamos falando aqui, de contratos muito grandes, esses de marco, 

publicidades de construção, sim. 

Entrevistado 1A: Isso. 

Lucila: Que expectativa que você entende que atingiria com essa ferramenta, qual a sua 

expectativa quando o contrato prevê essa cláusula, o que você espera? 

Entrevistado 1A: Eu espero, se eu fosse o contratante e eu estou limitando a responsabilidade 

do meu contratado por uma cláusula dessa, eu espero que ele me dê um preço menor, um preço 

mais justo, um preço que tenha um certo limite, porque ele conhece já as limitações que os 

riscos e os limites que ele está sujeito. 

Lucila: Isso você falou como contratante, como contratado? 

Entrevistado 1A: Como contratado, eu vejo possibilidade de ser, primeiro eu não estou 

colocando a minha empresa em um risco exacerbado ou desnecessário, risco toda atividade tem, 

mas eu tenho uma limitação de responsabilidade com relação a esses riscos, uma limitação 

financeira e isso me, vamos dizer assim, eu me sinto apto a participar de uma concorrência ou 

assinar o contrato com esse contratante, e vou poder dar um preço para ele menor por eu poder 
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exatamente fazer uma matriz de risco e saber as limitações que eu tenho e com isso eu consigo 

precificar melhor o meu contrato. 

Lucila: O que seria importante para você, que essas cláusulas limitassem ou exonerassem para 

atingir a função do negócio? Justificar. 

Entrevistado 1A: Eu preciso pensar um pouco, dá para você repetir, por favor? O que seria 

importante? 

Lucila: O que seria importante para você que essas cláusulas limitassem ou exonerassem para 

atingir a função do negócio? 

Entrevistado 1A: Bem, eu sou um construtor então o que eu quero? Eu quero construir esta 

obra, entregar para o meu cliente com a qualidade contratada dentro do preço previsto e no 

prazo previsto. Normalmente essas obras, essas grandes obras, a qualidade é sempre buscada, 

eu não vejo a qualidade como um problema, acho que isso é um dever, mas prazo se você tem 

um problema qualquer e que você tenha que parar as obras para poder refazer alguma coisa, 

você vai ter um impacto no seu prazo, e prazo implica em uma série de coisas, para o contratista 

implica em custo no mínimo em uma extensão de custos indiretos e estudos até que ele possa 

retomar a atividade dele, ele tem esses custos indiretos que é um risco para ele, pelo lado do 

contratante, se ele tiver uma parada na obra e tiver uma extensão de prazo, significa que ele vai 

começar a fazer utilização daquele projeto em um prazo além do que ele imaginou, isso pode 

trazer para ele impactos na taxa interna de retorno do projeto dele, se é um projeto que você, 

por exemplo, está fornecendo energia, o fato de você não começar gerar uma data em que você 

foi contratado para começar gerar, você tem uma implicação muito grande, você vai receber 

multas dos seus consumidores, o cliente, eu acho que o impacto para o cliente em um atraso de 

obras pode ser muito maior do que para um contratado, e o contratado não tem condições de 

arcar com tudo que possa representar isso para o seu contratante, portanto, uma limitação de 

valores, já é uma penalidade e faz com que o contratado tenha condições de suportar as suas 

multas e as suas penalidades. 

Lucila: Então seria importante, só para ver se eu entendi, seria importante que essas cláusulas 

limitassem para atingir a função do negócio, limitasse os valores? 

Entrevistado 1A: Limitasse valores a serem despendidos por perda de prazo, por exemplo, isso 

é uma das limitações, eu posso pensar em outras, no momento eu pensei nessa. 
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Lucila: Para atingir a função do negócio como a principal, possa atingir a função dele, o que 

você acha que seria importante, que limitasse ou exonerasse, o que vem assim primeiro na sua 

cabeça? Você vai negociar o contrato. 

Entrevistado 1A: Vamos pensar em um contrato de uma execução de uma hidrelétrica, qual é a 

função desse projeto? É gerar, então o cliente quer que ele faça geração, vamos dizer também 

que seja um contrato tipo EPC, em que o próprio contratista faça o projeto, que ele faça a 

procura dos equipamentos eletromecânicos e que ele faça a construção também, ele precisa 

gerar, o que é preciso garantir para que ele gere naquele prazo? Então, você tem marcos, 

normalmente esses contratos já trazem marcos contratuais, o marco contratual muito importante 

em uma hidrelétrica é o desvio do rio, por exemplo, se você perder o prazo do desvio do rio, 

você só vai conseguir fazer um desvio novamente na próxima janela hidrológica, isso significa 

que você vai perder um ano do seu prazo, se você perder um ano do seu prazo, você não recupera 

esse um ano ao longo do seu projeto, então o que vai acontecer? Você vai gerar com atraso, 

você tem que ter, por exemplo, limitações, mas limitações dos marcos contratuais também 

porque eles tem pactos lá na frente, depois você tem outras limitações, você tem a limitação no 

equipamento eletroelemecânico, por exemplo, quando você faz os testes, você é obrigado a ter, 

a garantir uma certa performance desse equipamento com menor nível de água e com maior 

nível de água, normalmente, isso é uma briga grande com os fornecedores de turbinas, mas eles 

assumem esse risco também, mas o que acontece se você não tiver dando a eficiência mínima 

para produção de energia? O seu cliente que te contratou não vai conseguir entregar a 

quantidade de energia que ele, já está contratada lá no downstream, ele já contratou com os 

clientes dele, e ele vai pagar multas muito grandes porque a hora que você assina um contrato, 

por exemplo, aqui no Brasil, você tem que fornecer energia para o seu cliente, não importa se 

você está gerando ou não, o que vai fazer você buscar, comprar esse energia de alguém, muito 

mais cara para poder, e isso tem um custo que não estava previsto, então eu acho que as 

limitações tem que vir daí, tem que haver um acompanhamento muito estrito do cliente sobre o 

contratista para garantir que esses marcos contratuais sejam  acompanhados no dia e que eles 

sejam executados dentro do prazo previsto, principalmente as atividades do caminho crítico que 

são aquelas atividades que não tem folga e que acaba dia de atraso em uma atividade daquela é 

um dia de atraso no seu projeto, então tem que ter penalidades? Tem que ter penalidades para 

isso aí, não pode sair de graça, não estou falando de exclusão de responsabilidade, mas eu estou 

dizendo que precisa ter um limite para não quebrar quem está prestando o serviço, exclusão 

talvez aquelas cláusulas de atos de Deus, aí acho que cada um deveria assumir o que é seu, 
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vamos dizer assim, porque não é culpa de ninguém, então eu vejo como uma exclusão, como: 

"olha, aconteceu, aconteceu que eu perdi uma série de equipamentos de construção, eu arco 

com isso, por outro lado, houve um dano no seu projeto e ele atrasou tanto tempo, ok, você arca 

com isso", esse tipo de exclusão eu concordo, mas limitações de responsabilidades é séria 

porque pode quebrar uma empresa. Você pode colocar todos os seus riscos no seu preço, você 

não vai ser competitivo e aí você não sobrevive no mercado, aí vem um aventureiro com um 

preço menor e não previu tudo, o cliente e o aventureiro vão ter problemas, eles vão ter 

problemas. 

Lucila: É, certeza. Então, por falar em riscos que é a próxima pergunta, considerando que essas 

cláusulas são consideradas como instrumentos para alocar riscos, quais tipos de riscos você 

entende que a cláusula pretende limitar ou exonerar? 

Entrevistado 1A: Então veja, se chama de risco, isso é uma arte, quem deve absorver o risco, 

vai haver sempre em uma negociação e já passei por muito disso, você também, em que as 

partes não estão, vamos dizer assim, a intenção delas é absorver nenhum risco e passar todos 

os riscos para outra parte, começa assim as negociações, mas o risco tem que ser absorvido por 

aquele que tem mais condições de lidar com ele. 

Lucila: Perfeito, mas em um contrato de construção que riscos você entende que a cláusula 

pretende limitar ou exonerar? 

Entrevistado 1A: Não sei se eu entendi a pergunta, mas a cláusula diz que pretende eliminar 

risco técnico, o risco de prazo, risco de qualidade, esse tipo de risco, risco de performance dos 

equipamentos eletromecânicos, você imagina o Porto, o Porto se ele tem um contrato com seus 

fornecedores, aliás, com seus clientes, o cliente começa a contar com aquele porto funcionando, 

já vai fazer a sua programação de buscar os grãos lá, no caso do Porto São Luís, e o porto não 

fica pronto na data que diz que iria ficar, ou que o equipamento do Porto que diz que iria 

carregar 3 mil toneladas por hora, ele não atinja a isso, fique a 2 mil toneladas por hora, isso 

significa que o navio do cliente vai ficar parado no porto muito mais tempo do que foi 

imaginado para poder carregá-lo para ele poder zarpar, e isso vai trazer um prejuízo porque o 

dono do navio vai cobrar por essa extensão de prazo, e quem é que fica responsável por isso? 

Então, tem que ter limitações sim do construtor, do contrato do construtor do ponto de vista do 

construtor, eu estou dando muito exemplo do cliente ou do construtor. 

Lucila: Pode dar dos dois, ótimo, quanto mais exemplos você me der, melhor. 
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Entrevistado 1A: Então, lá no Porto nós éramos os clientes ou somos os clientes, vocês são os 

clientes, então o cliente quer penalizar o contratista pelo fato dele ter entregue um sistema que 

ele próprio desenhou, que ele próprio fez o projeto, mas não entrega a performance, isso aí vai 

trazer impacto em todos os contratos que o Porto como cliente do contratista vai ter que ter com 

os clientes que vem buscar os produtos aqui no Porto, então o contratista não pode ficar 

responsável por isso o resto da vida porque ele vai lá fazer um projeto, vai entregar esse projeto 

e vai embora, e você vai ficar 25, mais 25, vai ficar 50 anos trabalhando com aquele negócio 

que te foi entregue, então nas cláusulas do contrato você tem que obrigar esse contratista a 

trocar esse equipamento até que ele entregue para você a performance pretendida, por que se 

não você vai ter um problema, mas de repente não é possível por algum problema técnico, 

algum problema geográfico, não sei, não é, então o que você faz, você penaliza esse contratista, 

estabelece, mas também põe um limite, porque você vai ter oportunidade no futuro como cliente 

de refazer os seus contratos com os seus cliente e prever que o seu porto só vai carregar um 

navio de 70 mil toneladas em x horas, então você vai ter essa oportunidade, o contratista não, o 

contratista prestou o serviço dele, fez um lucro, enfim, e fez o que pode e terminou, ele saiu 

dali não tem mais nada, ele teve uma responsabilidade pela construção por cinco anos depois 

não tem mais, tem que ter essa cláusula limitando para que, se não fica uma coisa sem fim para 

quem está prestando o serviço. 

Entrevistado 1A: Você comentou lá traz que ela pretende proteger o contratante e o prestador 

de serviço, por exemplo, proteger do quê? Que riscos ela pretende alocar, que riscos, em sua 

visão que risco se pretende alocar prevendo essa cláusula, o que você pretende proteger no 

contrato da construção? Do contratado, do contratante para o prestador. eu vou pegar só o cabo 

que está acabando a bateria. Diga. 

Entrevistado 1A: Então, todo o risco que você precifica no seu contrato você, nem todo risco 

vai se tornar um custo, aquilo que você precificou e não se tornou um custo, se você estiver em 

um EPC Lump Sum, Turn Key Lump Sum, não se torna um lucro para você, vamos supor 

assim, mas os riscos que você dimensionou e eles realmente se tornam uma realidade, se tornam 

um custo, se torna um desembolso, no final é tudo uma questão financeira, no final você vai ter 

que colocar recursos financeiros para poder consertar ou poder refazer o seu serviço e esses 

custos, esse risco que no fundo, no  fundo, é financeiro, pode vir para uma questão técnica como 

eu já falei, essa questão técnica pode ter impactos na questão de qualidade também, pode ter 

impacto no prazo, eu não vejo outros grandes riscos para isso. 

Lucila: Que risco que se pretende alocar? 
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Entrevistado 1A: Risco financeiro. 

Lucila: Financeiro? 

Entrevistado 1A: Eu coloco no financeiro, mas você pode dizer que o financeiro é o impacto 

que ele vai ter, está certo? O risco que você pretende, vamos dizer assim, limitar, são riscos, 

primeiro: técnicos, riscos de prazo, riscos de qualidade e os impactos que isso possa ter direto 

ou indiretamente no projeto. 

Lucila: Tá. 

Entrevistado 1A: Eu não sei se eu estou respondendo. 

Lucila: Está respondendo sim, no caso, onde eu quero chegar, nós vamos chegar na pergunta 

mais detalhada, por exemplo, o que eu vou colocar para você, naquela cláusula, nós temos 10%, 

20% ou seja na limitação, nós temos exceções, o que eu queria saber de você, como você 

entende o que está compreendido nesse limite de responsabilidade do construtor na categoria 

dos danos diretos, naqueles 20%, o que está ali? Porque assim, as exceções a gente sabe, a gente 

vai lá e excetua um monte de coisa, lembra que a gente excetuou, por exemplo, a gente excetuou 

aquele, a Rota Nordeste não aceitou, aquele tema ambiental da JCA, por exemplo, uma exceção, 

mas naqueles 20% o que está compreendido naquela limitação ali? A responsabilidade por 

danos diretos, o que está nesses 20%, por exemplo, atraso na entrega da obra, atrasa na entrega 

da obra ao dono da obra, você entende? 

Entrevistado 1A: Eu entendo, isso está lá, isso é o prazo, é risco de prazo, é o risco da 

performance do seu projeto, então se é o porto, carregamento e descarregamento de navio, se é 

uma hidrelétrica, o Energy output, que é a geração de energia, se é o Canal do Panamá, por 

exemplo, é o tempo que você leva para atravessar o navio de um lado para outro, se é um outro 

projeto grande, vamos pegar um outro projeto grande aí, já falei de energia, já falei...metro, por 

exemplo, você tem um impacto, embora o metro seja, os atrasos de metro que paga o pato é a 

população, no fim é tudo público, a não ser que agora, você está fazendo o projeto de concessão 

aí, agora sim, por exemplo, a linha laranja do metro de São Paulo é um linha totalmente privada, 

então esse pessoal, eu imagino que eles tem no contrato deles uma série de penalidades e uma 

série de exclusão ou limitação de responsabilidade, então eu diria para você o seguinte, toda 

vez que eu fiz um contrato  a empresa entendia o seguinte, que o meu risco tem que estar 

limitado ao meu lucro, se eu fiz uma declaração de lucro de 10%, eu tenho que estar limitado o 

meu risco a 10%, eu acho que isso é muito pouco. 
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Lucila: E essa limitação que você está falando, esse risco, essa cláusula que nós estamos 

falando? 

Entrevistado 1A: É, é dessa cláusula que nós estamos falando, no fundo no fundo, todo, aqui 

no Brasil, todo empresário de construção quer que a soma de todos os riscos que ele tiver 

correndo no contrato, a soma disso tudo, o impacto não pode ser maior que o lucro dele, isso 

não é verdade, não é verdade, não é um argumento falho, eu acho que ele tem condições de 

arcar com mais riscos porque ele tem condições de fazer seguros para isso aí e tudo mais, ele 

tem condições de mitigar esses riscos de algumas formas, seguro é uma delas, seguro é uma 

delas, e quando essa cláusula vem aí, eu me lembro que a Rota Nordeste queria fazer isso que 

estou te falando, queria limitar tudo all together 10%, passou de 10% amigo, você fica aí com 

tua obra do jeito que eu te entreguei, eu vou embora e você senta na sarjeta e chora, então, os 

riscos grandes, os grandes riscos eu vejo isso aí, prazo, qualidade e risco de performance, não 

tem... 

Lucila: Você acha que caso de perda de produtividade por eventos imputáveis ao contratante, 

você acha que estaria dentro dessa limitação (inint) [00:29:48]  

Entrevistado 1A: Isso que eu digo, é o risco de performance, o risco de performance é o risco 

de perda de produtividade, é o exemplo que eu dei, por exemplo, vou voltar o outro exemplo 

também, a esteira que nós estávamos para fazer o ship loader lá, na época que eu estava no 

projeto ainda era para fazer 3 mil toneladas por hora essa era a capacidade dela, se você não 

entregar as 3 mil toneladas por hora, você iria demorar mais tempo para encher o mesmo navio, 

então você perdeu produtividade porque se você for somando tudo isso ao final do ano você 

poderia ter, vamos dizer assim, carregado 100 navios a mais, vamos dizer, e você não carregou 

porque você demorou mais para carregar aquele navio, então você perdeu produtividade, então 

esse é um risco, um risco de performance. 

Lucila: Está dentro daquele limite dos 20%. 

Entrevistado 1A: Varia dentro daquele limite, porque é um risco muito alto, muito alto, o outro 

é o da hidrelétrica é o risco de performance, é o risco de produtividade do Energy outbut, das 

turbinas gerando, entendeu? Se você não entrega a energia que você contratou, você vai ter que 

comprar a diferença para dar para quem comprou de você, é assim que funciona, então se você 

não tiver os equipamentos produzidos por gente que entenda do que está fazendo, não tiver um 

projeto muito bem feito, esse é o risco, chama  de risco de produtividade, de performance, o 

outro risco muito grande é o risco de prazo, é acontecer qualquer coisa na obra e que te leve ao 
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prazo de entrega do seu projeto muito alongado, por exemplo, e é um exemplo muito, vamos 

dizer assim, bastante forte, é a perda do desvio do rio em uma hidrelétrica, você só faz esse tipo 

de serviço na época de menor vasão do rio, ou seja, na época da seca, então se você perder o 

desvio do rio naquele janela hidrológica, o volume de água começa a aumentar de novo e você 

não vai conseguir fazer o seu desvio, isso aconteceu comigo lá na Venezuela, a minha equipe 

perdeu a primeira janela hidrológica lá, eu estava pensando em levar seis brasileiros e acabei 

levando 196, tivemos um prejuízo de 19 milhões de dólares e depois através de muito custo, 

muita reinvindicação eu consegui recuperar os 19 milhões de dólares, mas foi de uma maneira 

não operacional, foi de uma maneira criativa, comprando e vendendo bônus em dólares da 

Venezuela. 

Lucila: Você me falou, você me contou sobre esse caso já. 

Entrevistado 1A: Então, foi porque perdeu o desvio do rio, você operacionalmente nunca vai 

recuperar o resultado do seu negócio, no prazo é isso aí, e o que você está chamando de perda 

de produtividade eu vou chamar de performance, é o risco de performance. 

Lucila: Você acha que nessa porcentagem que a gente limita está o custo de refazimento estaria 

também? 

Entrevistado 1A: Não, eu acho que custo de refazimento está fora disso aí, a não ser que o custo 

de refazimento, você é o construtor, se você fez mal, você é obrigado a refazer, você tem que 

entregar um negócio... 

Lucila: Mas ele é limitado? Ele não estaria dentro desses 20% para você. 

Entrevistado 1A: Não, não, para mim não, eu como contratante não deixaria para mim, esse 

risco é o risco do contratista, a não ser que aconteça uma catástrofe, e aí vamos sentar e 

conversar: "olha, o que eu perdi com isso, se acontecer uma acción God e eu for fazer o 

refazimento, eu vou assumir a perda dos meus equipamentos, dos meus bens, mas eu vou te 

cobrar para refazer aquilo, e você que é o cliente, o seu risco é pagar pelo refazimento daquilo, 

porque ninguém teve culpa", agora o contratista é obrigado a fazer bem, isso é obrigação dele, 

se não é risco zero, é isso que eu digo, cada um tem que assumir o risco que ele consegue mitigar 

o risco, vamos dizer assim, gerenciar esse risco, então o risco de fazer mal um projeto eu acho 

que é 100% do contratista, ele que busque seguro ou qualquer outra maneira de mitigar, ele que 

faça um controle de qualidade, ele que vá fazer checagem e rechecagem no seu projeto de 

engenharia, entendeu. 



100 
 

Lucila: Você como contratista, você assinaria um contrato que tivesse exceção o custo de 

refazimento? 

Entrevistado 1A: Eu assinaria um contrato porque eu acho que esse é o meu risco, eu, como 

cliente não aceitaria nunca o risco de refazimento, a não ser que vou refazer por um problema 

de uma catástrofe, um acción God que eu assumi a minha parte, você assumiu a sua, sentamos 

juntos: "gente, vamos refazer? Vamos, está aqui meu preço, está aqui tal...eu vou ter que 

comprar novos equipamentos e você vai ter que me pagar de novo", entendeu? 

Lucila: Naquela limitação, você acha que estaria também custo com substituição do construtor 

inadimplente? 

Entrevistado 1A: O custo é muito... 

Lucila: Você foi inadimplente, teve que substituir, colocar outro, isso estaria naquela limitação 

de responsabilidade? 

Entrevistado 1A: Não, eu não...se você está inadimplente, você tem que pagar por sua 

inadimplência, eu não colocaria isso na limitação (inint) [00:36:02]. 

Lucila: Não teria limite? 

Entrevistado 1A: Não teria limite. Para mim não teria limite porque você foi inadimplente, 

agora o que vai acontecer, o cara já foi inadimplente, você como cliente, você n]ao pode cobrar 

dele, vai a falência e você fica do mesmo tamanho, e você substituir um contratista não é uma 

coisa muito simples, porque o que vem não vai querer assumir responsabilidades pelo que já 

está feito, e isso é o pior que pode acontecer em uma obra, é você colocar o empreiteiro para 

fora, isso é o pior, eu acho que, você tem que fazer de tudo para que isso não aconteça, agora 

se acontecer, ele tem que saber que vai pagar, ele pode ira até a falência, ele pode estar 

com...você não pode ser inadimplente, inadimplente com o que? Com a sua qualidade, 

inadimplente com o seu prazo? O que eu estou dizendo é, mas aí fica um pouco em contradição 

com o que eu falei, se acontecer qualquer coisa e impactar no prazo, é difícil viu, esse negócio 

é muito difícil, como é que eu vou te cobrar tudo se eu estou falando lá que é limitado no prazo, 

porque vai ter um impacto no prazo, você trocar um..., mas aí teria que qualificar, inadimplente 

por quê? Eu acho que teria que qualificar, teria que estar nas exceções o que é que está dentro 

dos 20%, 30%ou x%, e o que está fora, se o cara começar a ficar inadimplente com mão de 

obra, começar a ficar inadimplente com pagamento de materiais, pagamentos de 

subempreiteiras, começar a dever imposto, ele tem que assumir tudo, mas de repente ele está 

inadimplente com o prazo com um problema qualquer, perdeu o desvio do rio e o problema não 
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foi totalmente dele, não está claro que tenha sido totalmente dele, muito difícil isso, muito 

difícil. 

Lucila: É, tem suas particularidades aqui. Custos, nós já falamos.  

Lucila: Não está limitado. Acidentes, você acha? 

Entrevistado 1A: Acidentes, dependendo do acidente sim, porque é o que eu te falei, o acidente 

pode implicar no prazo, eu acho que isso tem que estar, agora precisa ver também se o acidente 

foi por, o que que foi, se foi uma omissão do empreiteiro, se foi um ato, como que chamava, 

uma ação perigosa ou um ato perigoso, atos de...tinha um nome desse lá na segurança, mas 

acidentes sim, você quer ver um acidente que ocorreu. 

Lucila: Doloso você quer dizer, doloso. 

Entrevistado 1A: Não, tem um outro nome. Tem um acidente que ocorreu em Porce II, Porce 

II, não foi a Camargo que construiu, eu construí Porce III, mas em Porce II um dos sócios da 

Camargo participou da construção com os espanhóis e eles estavam para obter um grande 

prêmio por antecipação de entrega da obra, e eles tinham que montar, só estava faltando 

somente montar os...o meu Deus, me foge aqui, aquilo que para a água, as comportas, estava 

faltando montar as comportas, estava faltando montar as comportas, e houve um acidente, e 

esse acidente matou 80 pessoas, até que eles parassem, resolvessem voltar, eles perderam o 

prazo, não só não ganharam o prêmio como foram multados. Todo o lucro da obra ficou ali no 

final dela, isso lá na Colômbia, então acidentes precisa ver qual foi a causa do acidente, acho 

que merece, por exemplo, um acidente geológico, aconteceu na Porce III onde eu estava, você 

tinha que fazer o túnel de desvio e o túnel de desvio para você fazer no prazo imaginado pra 

você perder a janela hidrológica tinha que ser atacado nas duas frentes de jusante para montante, 

de montante para jusante e as escavações iriam se encontrar ali no meio do túnel, só que houve 

um acidente geológico nos Andes, houve um escorregamento de solo na parte de jusante, a 

gente só pode fazer a escavação em uma das frentes, então não iria dar para fazer o desvio do 

rio, o cliente nos chamou, aquilo foi um acidente, mas não foi um acidente, foi um acidente que 

iria ter um impacto no prazo, mas não caberia ali culpa ao contratista, entendeu, porque eu não 

tenho culpa dos Andes terem se movido e causado aquilo, então esse tipo de coisa tem que estar 

lá nos 20%, agora se foi um acidente em que você operou mal uma parte dos seus equipamentos 

e inundou a casa de máquinas enquanto você estava fazendo a montagem eletromecânica, esse 

talvez não tenha que estar nos 20, por imperícia sua. 



102 
 

Lucila: Mas quando você vai, por exemplo, você está como construtor, você vai negociar o 

contrato, o que você, na sua cabeça, que tipo de acidente estaria na limitação para você? 

Entrevistado 1A: Então, na limitação estaria os acidentes que não fossem por imperícia minha. 

Lucila: Entendi. 

Entrevistado 1A: Sendo por imperícia minha, está fora. 

Lucila: Aí não teria limite, o céu é o limite, poderia te quebrar, sem problema. 

Entrevistado 1A: Poderia quebrar, foi imperícia. 

Lucila: Imperícia sua, tudo bem. 

Entrevistado 1A: Eu como contratista de primeira linha, eu confio no que eu faço, eu assumo 

os meus riscos e sei que não vou fazer nada de maneira com imperícia, entendeu? 

Lucila: Termination, encerramento do contrato, você acha que estaria dentro? 

Entrevistado 1A: Eu não me lembro do Termination, me dá um exemplo, porque o Termination 

e encerramento seria uma limitação? 

Lucila: Você causou uma indenização, tem um dano e uma indenização, você tem que pagar 

uma indenização, o dano que você causou você foi lá e terminou o contrato, tem uma limitação 

por você terminar o contrato? 

Entrevistado 1A: Depende da causa, se for imperícia minha não tem que ter, mas se for uma 

coisa que aconteceu, eu acho que tem que o Termination tem que ter um limite, a menos que 

seja por imperícia total minha, aí não. 

Lucila: Se não estaria limitado. 

Entrevistado 1A: Estaria limitado, assim que eu penso. É um assunto muito complexo esse. 

Lucila: Sim, sim, por isso que a gente está conversando. 

Entrevistado 1A: Eu vou dizer para você, eu não vejo uma cláusula padrão para isso, eu vejo 

caso a caso. Eu vejo um caso a caso, porque risco é muita percepção de quem está lá. 

Lucila: Caso a caso, no geral, a cláusula fala assim: "a responsabilidade pelos danos diretos 

estão nesses 20%". 

Entrevistado 1A: Mas o que é isso? 

Lucila: Então, exatamente, o que são esses 20%, entendeu? 
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Entrevistado 1A: Exato, normalmente em um contrato não fala assim: "olha, nesses 20% estão 

incluídos, isso, isso não", simplesmente fala assim: "a responsabilidade do contratante nesse 

contrato ela está limitada há 20% com exceção disso, disso e disso", pronto, para aí. Você já 

viu algum contrato explicando esses 20%? 

Entrevistado 1A: Não, geralmente não tem, eu acho que merece ser explicado sim e merece um 

trabalho em cima disso, que é o que você está fazendo. 

Lucila: Então, é importante saber de vocês, o que você entende que estaria nesses 20%, 

entendeu? Para gente ter uma claridade, eu queria ter uma claridade, do que seria, que eventos 

estariam aí, qual a expectativa desses eventos que estão aí. 

Entrevistado 1A: É o que eu te falei, prazo, performance, qualidade, isso aí. 

Lucila: Gira em torno daí. Na categoria dos danos indiretos, o que você entende que pretende 

limitar ou exonerar? 

Entrevistado 1A: O que é um dano indireto? 

Lucila: Então, o que você acha, o que você pretende limitar? Veio um contrato assim: "os danos 

diretos estão limitados a 20% do valor do contrato", eu como consultoria, eu não vou assinar 

um contrato se eu responder pelos danos indiretos e lucros cessantes, por exemplo, 

normalmente um contrato de construção vem assim, o que você entende que está exonerando 

esses danos indiretos e o que está limitando? Você não está aceitando, você não aceitou, a Rota 

Nordeste não aceitou ali, por exemplo, na do Porto, em um contrato que você fez pela Queiroz: 

"eu não aceito responder pelos danos indiretos", o que são esses danos indiretos? 

Entrevistado 1A: O dano indireto é aquilo que eu te dei o exemplo, do cliente seu que já tinha 

um contrato com outro e o outro indiretamente foi afetado e ele vem cobrar isso de você, então 

eu não entreguei ainda energia e o cara está cobrando de mim e vem cobrar de você, isso eu não 

aceito, um outro dano indireto é teve um acidente na obra e houve uma descarga de água da 

minha hidrelétrica jusante e a descarga de água matou um monte de gente, pega Brumadinho - 

oi, venha aqui com o vovô, venha aqui com o vovô, venha, vem falar com a tia, vem falar com 

a tia, venha aqui falar com a tia, a tia está falando ali, olha lá a tia. 

Lucila: Oi Luiza, essa tia fala muito não é Luiza. 

Entrevistado 1A: Oi tia, oi... da barragem da Vale, tudo o que ele causou a jusante que foi o 

problema dos pescadores que viviam dos peixes do rio, o problema do turismo que tinha na 
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praia que chegou o minério de ferro, o problema das casas que foram destruídas, isso tudo é 

dano indireto, então isso... 

Lucila: Não, mas o que pretende limitar os danos indiretos, o que ele pretende limitar? 

Entrevistado 1A: Eu não aceito dano indireto e ponto. Eu como contratista, não é que eu não 

limito. 

Lucila: Mas o que você pretende limitar ou exonerar quando você fala: "eu não aceito dano 

indireto", que responsabilidade é essa que você fala que não aceita? 

Entrevistado 1A: A responsabilidade de pagar por todo esse prejuízo e me levar a falência. 

Lucila: Mas que prejuízo? 

Entrevistado 1A: O prejuízo de ter que limpar água do rio, refazer as casas, fazer o turismo 

voltar lá, pagar pelas vidas que se perderam com o negócio, ou pagar por um contrato de energia 

que o meu cliente tinha com terceiros, e eu não entreguei e o terceiro veio cobrar do meu 

contratante e o meu contratante quer repassar para mim esse prejuízo, isso não, que é o que a 

Rota Nordeste não quis, - OI Lu, oi Lu, ela não é linda? Ela é linda, olho azul cinza. 

Lucila: Pelo vídeo não dá, esse vídeo é muito ruim, eu não consegui ver, que gracinha. De um 

modo geral assim, o que você pretende limitar aqui nesses danos indiretos, exonerar, não aceito 

a responsabilidade, de um modo geral em um contrato de construção. 

Entrevistado 1A: Custos sobre os quais você não tem o menor controle, nem a menor ideia do 

impacto que pode ter, que isso pode te quebrar, de uma maneira geral é isso. 

Lucila: Que custo que você não tem nem ideia e nem como prever? 

Entrevistado 1A: Eu não sei, por exemplo, dos contratos do Porto com os clientes dele lá fora, um 

contrato do Porto com uma Cargill por exemplo, do contrato do Porto com a (Reron) [00:49:43] 

por exemplo, eu não sei quais são as penalidades lá que estão por perda de produtividade minha ou 

por prazo que eu não entreguei na hora, e o que acontece, eu não sei, eu não tive nenhum domínio 

de ir lá, não sentei lá na mesa para dizer, eu não fui parte daquilo, e o cara está querendo passar para 

minha responsabilidade aquilo, eu estou fazendo uma hidrelétrica e houve uma vasão acima de 10 

mil anos que é o que normalmente se faz aí, mas aconteceu, uma vez a cada 10 mil anos aconteceu 

amanhã, e a minha hidrelétrica arrebenta e sai arrebentando porque o acidente de uma hidrelétrica 

é mais devastador do que um acidente de uma usina de energia nuclear, porque ela vai varrendo 

tudo que tem para baixo, você viu o que aconteceu lá em Brumadinho, nos outros negócios lá, não 

era água, mas era uma lama, era um negócio até mais viscoso, mas tudo isso, eu não sei quanto é 
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isso, como é que está e de repente tudo vira indireto, e eu vou ter que pagar por uma coisa que eu 

não tenho menor ideia que possa ser, quanto foi e eu nem participei dessas negociações, então eu 

simplesmente não assino esse contrato, melhor não assinar esse contrato, melhor não assinar o 

contrato. 

Lucila: Ok, última pergunta eu vou fazer para você, a algo sobre esse tema que você gostaria 

de acrescentar, sobre os temas das cláusulas? 

Entrevistado 1A: Não, você me fez pensar um pouco sobre essa cláusula e eu estou vendo o 

quanto é difícil o seu trabalho, não é fácil, não é fácil, porque você tem que olhar dos dois lados, 

o que um pensa, o que o outro pensa, porque se você for produzir um contrato com um espirito 

FIDC, é um contrato com um espirito de que as coisas tem que se balanceadas, os riscos tem 

que estar com aqueles que tem maior domínio ou maior chance de absorvê-los e fazer a gestão 

deles, é muito difícil onde prazo e imperícia me levam o maior prazo, eu já não acho que seja 

o caso, então tem que ser uma coisa bem detalhada, eu acho que vai acabar saindo um livro 

sobre esse tipo de cláusula. 

Lucila: Se Deus quiser. 

Entrevistado 1A: Eu acho que vai ser um livro porque esse livro muita gente vai estudar em 

cima dele para poder fazer a negociação caso a caso, mas esse livro está me dizendo isso aqui, 

porque tem aquela consequência, essa outra aqui, vamos pensar nisso, porque a gente não 

consegue pensar em tudo, é uma matéria bastante interessante, desafiadora. 

Lucila: É um pouco. 

Entrevistado 1A: A única coisa que eu quero é que quando estiver pronto o seu trabalho, que 

você me mande uma cópia. 

Lucila: Não, com certeza. 

Entrevistado 1A: Depois que você receber de volta e tal, manda para mim que eu quero ler, isso 

para mim será interessante, não tem só a minha opinião, a opinião de um monte de gente. 

Lucila: Não, com certeza vou te mostrar o resultado. Entrevistado 1A muito obrigada, eu vou 

parar a gravação aqui, peraí que eu já volto com você, está bom? 

Entrevistado 1A: Tá. 

Lucila: Obrigada. 

[00:53:24] 
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(palavra) [hh:mm:ss]→ incerteza da palavra transcrita / ouvida. 

____________________________________________________________ 

(INÍCIO) 

Lucila: Posso iniciar?  

Entrevistado 2A: Pode.  

Lucila: O senhor tem consciência que nos contratos da organização que trabalhou eram 

previstas essas cláusulas de limitação de responsabilidade?  

Entrevistado 2A: Sim, tinha (inint) [00:14:55].  

Lucila: (inint) [00:14:55] complexidade?  

Entrevistado 2A: Tinha, inclusive isso era nossa obrigação, de discutir muitas vezes na 

elaboração dos contratos.  

Lucila: Eu relação ao modelo do negócio empresarial de construção, que papel o senhor entende 

que essas cláusulas de exoneração e limitação exercem na implantação de grandes projetos? No 

modelo de construção, que papel o senhor entende?  

Entrevistado 2A: Tem um papel fundamental, em função do tamanho desses negócios, quer 

dizer, os impactos que pode ter, você pode quebrar uma empresa, então elas são de relevância 

muito grande, são fundamentais dentro da formação do contrato, são inclusive determinantes 

de você aceitar ou não o contrato.  

Lucila: Então seria um instrumento importante para a negociação de um contrato de 

construção?  
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Entrevistado 2A: Importantíssimo, eu diria que mais do que importante, eram fundamentais, 

são cláusulas fundamentais.  

Lucila: Qual a relevância de prever essas cláusulas nesses contratos? E por quê?  

Entrevistado 2A: Repetindo, são extremamente relevantes, e em função do tamanho do negócio 

e dos riscos envolvidos nos órgãos de construção, principalmente nos mega projetos, nos 

projetos de grande porte mais do que tudo, um eventual erro numa cláusula dessa pode dar ao 

contratante condições de receber valores que são extremamente significativos, que podem até 

quebrar uma construtora se ela for negligente nessas cláusulas.  

Lucila: Mas qual a relevância de prever? Porque você falou que ela pode quebrar uma empresa, 

por que ela quebraria uma empresa?  

Entrevistado 2A: Os valores envolvidos, por exemplo a questão de lucros cessantes, quer dizer, 

dependendo como você colocar a condição de lucro cessante, uma empresa pode vir te cobrar 

um valor que é impagável, o impacto disso para quem está prestando serviço é impagável, 

mesmo em danos diretos, os limitantes de valor, acho que é a significância está no valor 

envolvidos, quer dizer, pelo tamanho desses projetos, os valores envolvidos são muito grandes, 

então eles podem comprometer a saúde financeira da empresa.  

Lucila: Tendo elas, essas cláusulas, de limitar ou de exonerar, o objetivo de limitar ou exonerar, 

a indenização, que eventos o senhor entende que seriam objeto dessa indenização no contrato 

de construção? Está dentro dessa limitação, tendo ela o objetivo de limitar.  

Entrevistado 2A: Que venha... seria o direito de fazer essa cláusula, é isso?  

Lucila: Que eventos, por exemplo, um dano, tem um dano, e pelo dano tem uma indenização, 

você vai pagar uma indenização por esse dano, que eventos que seria objeto dessa indenização 

no contrato de construção?  

Entrevistado 2A: Por exemplo, você tem casos de acidente em projeto, quer dizer, erros de 

engenharia, você tem erro de projeto de engenharia, atrasos na execução do projeto, dentre 

outros, quer dizer... você está me ouvindo?  

Lucila: Estou ouvindo.  

Entrevistado 2A: Você tem questão de prazo, acidentes, a gente tinha envolvimentos até com 

relação a greves, eventos trabalhistas que aconteciam com uma certa constância, problemas 

com projeto de engenharia, erros ou problemas em projeto de engenharia, erros de execução 
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também, quer dizer, alguma falha de execução. Acho que são os principais que eu me lembro 

diretamente.  

Lucila: O que o senhor entende que se pretende limitar ou exonerar?  

Entrevistado 2A: A limitação eu acho que é assim, ela tem uma questão de valor, como eu 

mencionei anteriormente, e limite do que é razoável, nessa relação, prestação de serviço e 

contratante, quer dizer, o que é razoável você aceitar, e isso dentro do risco, riscos que a gente 

tem domínio e riscos que eventualmente você não tem um grande domínio, então para os que 

você tem domínio, você as vezes aceita valores maiores até, mas para outros não, por exemplo, 

o risco geológico é um risco que nós tínhamos um limite baixo, não aceitava, era muito baixo, 

até o ponto que era responsabilidade nossa, dali pra frente era do contratante, senão a gente 

preferia as vezes nem prestar o serviço, porque é um campo com grande variação de risco, por 

mais que você tenha feitos ensaios e testes de geologia, você muitas vezes cai me falhas, eu 

diria até algum tipo de... que era uma área que você não conseguia ter domínio completo, então 

a gente limitava o risco nesse tipo de negócio, nesse item por exemplo, então o objetivo é limitar 

o valor que seja razoável você colocar em risco, dentro dos estudos que você faz, novamente 

para que o negócio seja saudável para a empresa.  

Lucila: Então esse é o objetivo, o que o senhor entende que atingiria com essa cláusula?  

Entrevistado 2A: Sim, limitar, dentro do domínio de risco que você tem, você criar os limites 

de valores a que você está exposto, para que o seu negócio seja administrável, por assim dizer.  

Lucila: O que seria importante para o senhor que tais cláusulas limitassem ou exonerassem para 

atingir a função do negócio?  

Entrevistado 2A: Acho que assim, o principal ponto é você limitar os itens em que você não 

tem um completo domínio do risco, como eu dei o exemplo da geologia, nós 

não tínhamos domínio completo, você não tem como ter esse domínio, por mais tecnicamente 

que você atue, você tenha competência técnica, você ainda tem o risco que é maior que a sua 

capacidade de análise, até porque assim, existem alguns níveis de risco, que o investimento que 

você teria que fazer para correr um risco pequeno e que você conseguiria limitar esses valores, 

seja de dano, ele é tamanho o investimento que não justifica você fazer nem uma proposta para 

aquilo, então o mais razoável era você chegar em um acordo com o contratante em que se 

limitava, dentro do que você tinha de informação e da... que a boa técnica dizia para você que 

aquilo é possível acontecer, você assume aquele risco, dali pra frente você não assume mais.  
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Lucila: Falando de risco, considerando que essas cláusulas são consideradas como instrumentos 

para alocar risco, quais tipos de riscos que o senhor entende que a cláusula pretende limitar ou 

exonerar?  

Entrevistado 2A: Eu acho que são os riscos que mesmo você exercendo a boa técnica, você não 

tem domínio daquela questão, eu falo bastante da geologia porque sempre foi um item que a 

gente debateu muito, e vivemos até um caso real em uma hidrelétrica, não sei se te interessa 

saber de exemplos.  

Lucila: Claro, com certeza.  

Entrevistado 2A: Se eu falar alguma coisa que foge, que não interessa, fique a vontade...  

Lucila: Pode deixar que eu te puxo, pode me falar.  

Entrevistado 2A: Nós tivemos um caso de uma falha geológica em uma hidrelétrica, em que 

estava previsto a tomada d’água em um determinado ponto em que era para ter rocha, quando 

foram feitos os ensaios, quer dizer, os testes, toda a geologia foi definida e era para ter rocha 

em um determinado lugar. Na hora que foi fazer a escavação para chegar nessa rocha, apareceu 

uma falha geológica em que a rocha parada em um determinado... era uma parede e não tinha 

rocha em uma boa parte dessa... onde estava prevista a estrutura dessa tomada d’água, foi 

necessário fazer uma construção muito mais cara, todo um concreto, para poder suprir essa 

deficiência que tinha na rocha naquele lugar. E nesse caso até, nesse contrato, era previsto, tinha 

um limite, acho que era danos acordados, se eu não me engano, esse item específico, em que 

estava claro, falava assim: "Geologia até um determinado valor a empresa assume, daqui para 

frente é o contratante", e assim foi feito, quer dizer, a medida que a gente identificou esse 

problema, presentão para eles, foi uma briga enorme, primeiro eles não querem aceitar, 

alegavam que... só que de novo, toda a definição dos ensaios que era para ser feitos e qual seria, 

como seria, com que espaçamento, tudo era contratualmente definido, e por aqueles... em 

princípio, aquilo que definia a boa técnico, ensaio de tantos em tantos metros, tal tipo de ensaio, 

e isso tudo especificado, no caso até lá era um pouco melhor do que as especificações até de 

norma técnica, isso nos ajudou muito, aí vem quando eu digo do limite do risco da boa técnica, 

nós fomos mais zelosos do que em princípio a gente precisaria ser, quer dizer, que tecnicamente 

a gente podia até ter feito o ensaio com um pouco menos de distância, e isso nos ajudou a falar: 

"Olha, nós fomos mais zelosos do que precisava, só que não foi o suficiente, quer dizer, 

apareceu esse problema e nós não tínhamos como prever", realmente era imprevisível, e acabou 
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que, dentro do contrato e com o limite que nós tínhamos de danos acordados, nós assumimos 

uma parte e o resto ficou para o contratante.  

Lucila: Estava nesse limite.  

Entrevistado 2A: Exatamente, e fica claro que assim, se não tiver esse limite, quer dizer, o 

impacto daquilo dentro do projeto certamente teria consumido o lucro do projeto 

provavelmente, só com aquele problema que nós tivemos.  

Lucila: Em sua visão, o que se pretende proteger? Que riscos pretende alocar e prever 

nessa cláusula? Você falou sobre o risco geológico, que risco mais (inint) [00:25:51] prever 

aqui?  

Entrevistado 2A: Eu acho que todo risco que ultrapasse a questão... acho que assim, a partir da 

hora que você pratica a engenharia, dentro das normas existentes e com a boa técnica, acho que 

tudo que ultrapassar isso, tem que estar, de alguma forma, abordado dentro dessas cláusulas, 

você não pode correr riscos, que você praticando o que se conhece de engenharia, dentro das 

normas, com boas técnica e acontece alguma coisa, além disso eu acho que a gente tem que 

achar um caminho para que isso esteja dentro dessas cláusulas.  

Lucila: Certo, mas que risco que você pretende alocar e prever nessa cláusula? Você comentou 

sobre o risco geológico, que risco mais?  

Entrevistado 2A: Na realidade (inint) [00:26:36] técnico, e além desses, talvez até, como eu 

coloquei, riscos trabalhistas, que você tem por exemplo uma greve que se destrua todo o seu 

canteiro, coisa que nós vivemos, é um risco que você não tem como prever isso, e novamente, 

se você fez uma boa gestão, comprovadamente você cuidou para que aquilo não acontecesse e 

acontece, isso é um risco... esse risco tem que ser alocado dentro dessas cláusulas, quer dizer, 

deixa de ser um risco... eu acho assim, o risco que é do construtor, do prestador de serviço, são 

aqueles que são possíveis de serem previstos com razoabilidade, para qualquer negligência do 

construtor, acho que aí já é um ponto que ele deve assumir o risco, é problema dele, mas a partir 

da hora que ele executa, dentro de todos os parâmetros previstos para que se faça um bom 

projeto, esses riscos são do empreendedor.  

Lucila: Certo, eu queria chegar mais nesses riscos que seria do empreendedor, que eventos, 

porque primeiro que a gente fala assim, a gente faz a cláusula: "Olha, está dentro do limite de 

responsabilidade, com exceção de tal coisa, tal coisa e tal coisa", mas para você, que evento 

estaria aqui? Atraso na entrega da obra, por exemplo?  
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Entrevistado 2A: Eu não vou lembrar todos aqui, mas...  

Lucila: O que você lembrar, o que você acha que está dentro dessa limitação.  

Entrevistado 2A: (inint) [00:28:11] atraso é o outro, quer dizer, atraso por erros de projeto, 

normalmente não são problema do construtor, questões de eventos externos, por exemplo, 

trabalhista, com relação a funcionário, riscos com poder público também, em geral a gente não 

assumia, quer dizer, desde licença, qualquer coisa que vá ter alguma disputa as vezes dentro do 

projeto, houve uma desapropriação e essa desapropriação deu problema depois, esse tipo de 

evento.  

Lucila: Então isso estaria dentro daquela limitação?  

Entrevistado 2A: Isso tudo tem que estar dentro das limitações, eu acho que essas são as 

principais, trabalhista, geologia, problemas de prazo, desde que o prazo não seja por sua 

completa ineficiência, quer dizer, que sejam problemas de prazo que não tenham... a gente tinha 

muito a questão de chuvas, quer dizer, problemas de tempo, administração de... era outro ponto 

que a gente também não assumia o risco total, da parte de eventos climáticos na época.  

Lucila: (inint) [00:29:30] você acha que está dentro?  

Entrevistado 2A: Então, o refazimento, não é um custo que deve ser do prestador de serviço, 

desde que ele não tenha dado causa à aquele problema, novamente, é um risco do 

empreendedor.  

Lucila: Então estaria dentro do limite do construtor.  

Entrevistado 2A: Dentro dos limites.  

Lucila: (inint) [00:29:55] de limite, estaria limitado naquela porcentagem.  

Entrevistado 2A: Sim.  

Lucila: Você entende que como evento também, que custo com substituição do construtor 

inadimplente? Você entenderia que está compreendido aqui na limitação também?  

Entrevistado 2A: De novo, em geral não eram nessas cláusulas, essas cláusulas tinham mais 

uma relação para eventos não previsíveis, quer dizer, eventos que não é possível, como eu falei, 

que seriam imaginados originalmente, e que acontecessem, e isso dentro do contrato, então para 

mim, prestador de serviços, os tals dos danos acordados, a gente fazia nesse local, nessa visão 

do contrato, pelo que eu me lembro ainda da minha (inint) [00:32:10] isso, eram realmente para 

esses eventos que você não tinha pleno domínio, quer dizer, eventos de risco, e não... acho 
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que assim, do ponto de vista de execução contratual, uma má execução contratual, não estavam 

nesses itens.  

Lucila: Não estaria dentro dessa limitação da sua responsabilidade, não estaria limitado.  

Entrevistado 2A: Não.  

Lucila: O construtor teria que assumir.  

Entrevistado 2A: Assumir ou prever isso, o limite, em outro local, alguma outra cláusula, não 

tinha diretamente relação com esses riscos imprevisíveis.  

Lucila: Custo de refazimento.  

Entrevistado 2A: Eu entendo nessa mesma questão, quer dizer, novamente, aí você limitaria, 

porque você fala assim, nessa cláusula você limita o custo de refazimento, você fala assim, nós 

tivemos casos de acidente, e parte do acidente estava nessa cláusula e fala assim: "Até 

determinado valor é do construtor, dali pra frente é um risco do empreendedor", porque 

novamente é acidente que não tinha sido causado por nós. Nós tivemos um caso de um erro de 

projeto, o projeto era do empreendedor, ficou comprovado que era, e tinha um valor de danos 

acordados dentro do contrato, assumimos até um determinado valor dessa recuperação que 

foi necessária em função do acidente que aconteceu, e dali pra frente ele teve que assumir todo 

o resto, porque o projeto era dele, ele que tinha nos fornecido o projeto, aí ele que deveria brigar 

com a projetista.  

Lucila: E casos de perda de produtividade por eventos ao contratante? Disruption, por exemplo, 

você entende que não está nesse limite?  

Entrevistado 2A: Acho que não, a questão, por exemplo, de improdutividade por problemas do 

construtor, novamente, acho que é problema dele, de novo, acho que ele pode até limitar isso 

em um local, não a princípio eu não entendo que sejam esses itens.  

Lucila: E se for imputável ao contratante? No caso, disruption, no caso de perda de 

produtividade por eventos imputáveis ao contratante, ao dono da obra?  

Entrevistado 2A: Acho que 100% é dele, eu acho que isso tem que estar previsto no contrato e 

isso não tem que ser... o construtor.  

Lucila: (inint) [00:34:39] teria que assumir isso, o construtor teria que pagar e assumir isso? 

Não estaria limitado aqui.  

Entrevistado 2A: Não estaria limitado e não seria responsabilidade do prestador.  
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Lucila: Então não seria responsabilidade dele.  

Entrevistado 2A: Seria 100% do empreendedor, e não do...  

Lucila: Do empreendedor, então estaria dentro da limitação e da responsabilidade dele?  

Entrevistado 2A: Estaria na responsabilidade dele, mas acho que não teria valores, muitas vezes 

você nem negociaria valor, para qualquer valor que seja por uma situação, por responsabilidade 

dele, ele vai pagar, quer dizer, eu não preciso limitar, o limite é zero, não está previsto como 

um problema meu, eu não irei pagar por isso.  

Lucila: Entendi, então você entende que no caso, vamos colocar aqui, seria uma exoneração, 

não é nem limitação, isso já é...  

Entrevistado 2A: (inint) [00:35:36] de responsabilidade do prestador, algo causado pelo 

empreendedor.  

Lucila: E na categoria dos danos indiretos, o que você entende que pretende limitar? O que seria 

os danos indiretos? Porque no contrato assim, normalmente, como a gente conversou no 

começo, a gente limita os eventos, algumas exceções, e também, normalmente não responderá 

o construtor pelos danos indiretos, lucros cessantes, enfim, mas o que você acha que estaria 

nesses danos indiretos? O que você pensa que seriam os danos indiretos? Qual sua expectativa?  

Entrevistado 2A: Todos os danos que um eventual problema nesse projeto que está sendo 

construído vá causar ao empreendedor, por exemplo, lucros cessantes. Eu queria me lembrar 

até um pouco do que esse pessoal alegava com relação a danos indiretos, você tem alguns 

exemplos de danos indiretos?  

Lucila: Então, o que você entende que estaria aqui em dano indireto? O que seria o dano indireto 

para você?  

Entrevistado 2A: Por exemplo, as vezes você fala assim, provocar um determinado acidente e 

colocar um problema na comunidade, um rompimento de uma tubulação que vá destruir a 

fazenda do cidadão, nesse sentido, acho que há uma responsabilidade a ser assumida pelo 

construtor, mas também se limitando isso até um determinado valor, até um determinado ponto 

que ele seja razoável. Esse campo eu lembro que era outro que era bastante complexo, e muito 

difícil, até pra você enumerar e identificar todos os danos indiretos que você poderia causar e o 

risco disso, novamente você cairia na análise de risco, o que o meu projeto... o projeto do 

empreendedor que está sendo construído poderá ter problema a partir de uma ação minha.  
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Lucila: É, o que eu estou contando que seria um dano indireto quando eu vou fazer o 

planejamento de um projeto, o que para mim é esse dano indireto, como eu poderia definir ele?  

Entrevistado 2A: Alguns exemplos são envolvimento com toda a comunidade onde você está, 

tudo que você pode causar de problema para a comunidade.  

Lucila: Então, mas isso você não responderia, porque você vai falar no contrato... desculpa te 

interromper, você fala assim: "Não vou ser responsável pelos danos indiretos", então o que 

você... com a sua intenção de não ser responsável pelo quê? O que que são esses danos indiretos 

que você não seria responsável?  

Entrevistado 2A: Eu acho que é bem isso, a partir de uma... vamos imaginar, você está fazendo 

uma reforma, muitas vezes, uma ampliação de uma unidade industrial, as vezes uma falha no 

projeto pode fazer paralisar a outra parte da indústria que estava operando, então eu não quero 

me responsabilizar por todo problema que vai surgir a partir daí, aí volta, vem a questão de 

lucro cessantes, vem o problema da paralização da outra parte, por exemplo, ele estava 

comprometido a entregar um determinado produto, ele deixa de entregar o produto e ele vai 

querer cobrar de você isso, quer dizer, então o que a gente buscava era limitar isso, acho que 

esse exemplo até seja bom, você está mexendo dentro de uma refinaria e a sua obra pode causar 

um dano na parte onde a refinaria está operando, a partir daí... teve um acidente, um problema, 

causou esse dano, o cara que está operando vem, ele vai querer te cobrar lucro cessante, a não 

entrega de produto para quem ele já vendeu, tudo que ele puder ele vai tentar colocar, então 

assim, essa limitação que a gente buscava, até um certo limite eu assumo, dali pra frente eu não 

posso assumir esse valor.  

Lucila: Então, você colocou como limite, aqui no caso, eu estou fazendo no caso que 

normalmente fala assim, que os danos indiretos eu não vou pagar, eu quero exonerar, não é?  

Entrevistado 2A: É, (inint) [00:39:52] a exoneração significa que eu não sou responsável por 

nada desse valor, agora, desde que haja uma responsabilidade minha como construtor, porque 

senão ele vai te cobrar tudo, se você não tiver uma limitação disso, se você tirar isso do contrato 

e não colocar isso, em uma briga ele vai dizer: "Não, você é responsável por tudo, porque você 

que causou o problema", então muitas vezes, o melhor para nós é ter no contrato um limite para 

o tamanho desse problema que pode surgir, e o limite é financeiro, então você fala assim: "Até 

X valor, eu causando o dano indireto...", novamente, se não for negligência e tal, "... eu aceito 

pagar um determinado valor".  
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Lucila: Você colocou sobre lucro cessante, você acha que o lucro cessante está dentro do dano 

indireto?  

Entrevistado 2A: Eu acredito que sim, mas em geral nos contratos ele era isolado, é uma 

cláusula bem especifica... lucro cessante é uma coisa muito especifica, e o jurídico nosso na 

época, isso era cláusula pétrea, que assim, se tivesse lucro cessante a gente nem assinava o 

contrato, em geral era zero, lucro cessante nós não aceitávamos de jeito nenhum.  

Lucila: (inint) [00:41:13] aceitava como limitação?  

Entrevistado 2A: Limitação nenhuma, não, lucro cessante eu não aceito pagar nada, nós não 

somos responsáveis por lucro cessante.  

Lucila: E os danos indiretos?  

Entrevistado 2A: Danos indiretos...  

Lucila: Tem um limite.  

Entrevistado 2A: Definia muito bem e limitava esses danos indiretos.  

Lucila: Só uma última pergunta mais aberta, há algo sobre esse tema que você gostaria de 

acrescentar? Que você lembra alguma coisa que seja importante?  

Entrevistado 2A: Eu acho que como eu coloquei, eram itens muito relevantes no contrato, e eu 

me lembro que o pessoal... a gente fazia uma análise de risco muito rigorosa, que eram mega 

projetos, negócios de valor muito elevado, quer dizer, de bilhão, então novamente, se você não 

tratasse muito bem essas questões, e em geral nesses projetos, você tinha projetos e caia 

nessas cláusulas, tanto em projetos de barragens, projetos de refinaria, projetos de rodovia, em 

quase todos eu me lembro de casos de a gente cair nessas cláusulas. Então assim, elas são muito 

relevantes, e elas partem muito de uma análise de risco muito apurada do projeto para você 

conseguir estabelecer em cada um desses itens as suas condições, para que novamente, você 

tenha um contrato que seja equilibrado e você não coloque a empresa em um risco excessivo.  

Lucila: Certo. Queria agradecer mais uma vez, muito obrigada pela paciência, porque as vezes 

é muito redundante para a gente chegar na resposta depois da pesquisa, obrigada pela paciência, 

pela colaboração, e assim que eu tiver o resultado, vou fazer depois um (inint) [00:43:10] das 

entrevistas, vai ter o resultado da pesquisa e eu vou poder abrir o que a pesquisa... mas depois 

eu te mando o resultado para saber.  
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Entrevistado 2A: (inint) [00:43:25] de mais alguma... até se você tiver mais alguma questão 

que te interesse, fique à vontade de me procurar, eu estou à disposição.  

Lucila: Muito obrigada, qualquer coisa depois eu volto, pra gente de repente entrar em mais 

algum ponto para falar, mas foi muito interessante, me ajudou bastante, bem no que eu estou 

pesquisando. 

Entrevistado 2A: De nada, obrigado você, um grande abraço.  

Lucila: Outro, obrigada, tchau.  

[00:45:04]  
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(INÍCIO) 

[00:00:04] 

Lucila: Eu queria fazer umas perguntas para você a respeito das cláusulas de limitação e 

exoneração de dever de indenizar nos contratos de construção. O que a gente vai bater um papo 

aqui sobre as cláusulas? As perguntas giram em torno daquela cláusula, que normalmente no 

contrato de construção, ela limita os danos diretos a uma porcentagem, 10, 20, até 100% do 

valor do contrato, e ela exonera normalmente os danos indiretos dos lucros cessantes. Então a 

estrutura básica, normalmente a gente está acostumado a ver. Então vamos lá, a primeira 

pergunta: você tem consciência de que nos contratos de sua organização são previstas as 

cláusulas de exoneração e de limitação de responsabilidade dos contratos de construção de 

maior complexidade? 

Entrevistado 3A: Sim, sem dúvida. 

Lucila: Em relação ao modelo do negócio empresarial da construção, que papel você entende 

que essas cláusulas de limitação e exoneração, elas exercem na implantação de grandes 

projetos? Elas seriam um instrumento importante para a negociação de um contrato de 

construção? Qual o papel para você? 

Entrevistado 3A: São cláusulas importantes para a delimitação de riscos e responsabilidades, e 

uma delimitação do papel do proprietário e do contratado, dentro, cada um, do seu mundo, 

dentro da sua realidade e do seu papel de proprietário e contratado. 

Lucila: Mas o papel dela, da cláusula, que papel você entende que ela exerce na implantação de 

um grande projeto? 
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Entrevistado 3A: Ela exerce o papel regulador, de você poder entender até que ponto o 

empresário que está prestando o serviço está se expondo dentro de um contexto de riscos, de 

engenharia, que tem suas métricas próprias de responsabilidade e de dificuldade técnica perante 

o contratante. Fundamental. 

Lucila: Qual a relevância de prever tais cláusulas em tais contratos e por quê? 

Entrevistado 3A: Fundamental, justamente pelo que comentei agora mesmo, para o empresário, 

para o dono, para o acionista, que vive da prestação de serviço, entender que ele tem uma 

atividade que atende mais de um cliente simultaneamente, e que ele pode levar a organização 

da empresa dele à extinção se ele assumir riscos muito grandes, simultâneos, em todos os 

projetos que atua. Então sempre tem que ter o equilíbrio do risco empresarial com a devida 

atuação empresarial. 

Lucila: Tendo essas cláusulas o objetivo de limitar ou exonerar uma indenização, que vem a 

partir de um dano, tem um dano e vai gerar uma indenização. Tendo elas aqui o objetivo de 

limitar essa indenização, que eventos você entende que seriam objeto dessa indenização num 

contrato de construção? 

Entrevistado 3A: Dentro de um contrato de construção, você tem a questão do dolo. Se 

efetivamente, dentro de um dano ocorrido de engenharia, existe o período de construção em 

que você tem as etapas todas, da definição da engenharia, da solução da engenharia técnica, que 

é o projeto. Depois tem as questões dos materiais e componentes que são agregados ao projeto, 

e a questão da performance e montagem e construção propriamente dita, que é a parte de 

serviços. Quando você tem um contrato, que nós não estamos falando de modalidade de 

contratação, mas sim de limitação de responsabilidade, mas um contrato que você agrega essas 

três etapas da construção, você integra, você assume integralmente, essas três etapas, esses três 

riscos simultâneos, de você ter o desenvolvimento da solução de engenharia, o cálculo e o 

projeto propriamente dito, a aquisição dos equipamentos e materiais necessários, e essa 

realização do serviço, que é a construção propriamente dita. Para o prestador de serviço que 

atua no mercado, para o construtor que atua no mercado, ele dosa estas atribuições de 

responsabilidades para os projetos que são realizados simultaneamente, e todas as empresas têm 

uma capacidade de assumir, de incorporar esses riscos como atividade empresarial, como 

tamanho de organização e estofo para poder assumir os riscos envolvidos a cada um dos 

projetos. Quando você tem uma empresa em que tem uma condição, ele tem um conhecimento, 

sabe como performar, ele entende que aquilo, ele domina e ele conhece o risco. Então ele tem 

o domínio técnico para poder performar, ele assume determinado risco. Mas ele não vai colocar 
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em risco a existência da organização dele acima da capacidade... ele pode colocar em risco de 

desaparecer a empresa dele em um único projeto. 

Lucila: Certo, mas o que você entende que se pretende limitar ou exonerar aí? Nós estamos 

falando que o objetivo, vai ter um dano e uma indenização, que evento você entende que estaria 

limitando para indenizar? Então teve um dano, eu tenho que indenizar. 

Entrevistado 3A: Vamos entender o seguinte: qual a origem do projeto? Existem projetos e 

projetos. Então um projeto de edificação, você tem um nível técnico, um risco técnico, diferente 

de uma planta petroquímica, uma planta de processos. Uma planta de processo, existem 

componentes e variáveis de riscos superiores a uma planta de uma edificação, de uma 

residência. Então o nível de atividade, você tem riscos distintos. Então limitação do dano, 

vamos imaginar que danos diretos, que os indiretos a gente não está conversando no momento. 

Eu, conhecedor, detentor da tecnologia, se eu construí, se eu desenvolvi, se eu performei 

adequadamente, eu assumo um risco proporcional àquilo que eu conheço. Agora, se existe um 

risco de processo, por exemplo, uma planta termelétrica, em que você tem um processo de 

combustão, os riscos são muito maiores. Então se você tem, por exemplo, por qualquer motivo... 

tanto que os parâmetros técnicos de comissionamento são muito maiores também. Se você tem 

essa limitação, esse risco muito maior, você não pode colocar em risco a atividade, você vai 

mitigar esse risco, um seguro, uma apólice de seguro. Então a apólice vai ter o risco de 

engenharia, o risco de má performance. Você cobre os riscos com as ferramentas que você tem, 

e eu fico limitado àquilo que eu consigo assumir, como contratado. 

Lucila: Isso que eu queria te perguntar. O que você, como contratado, por exemplo, o que você 

pretende limitar ou exonerar, de modo geral, num contrato de construção? O que você entende 

que essa cláusula pretende limitar? 

Entrevistado 3A: Você está falando de dano, você está falando não de descumprimento 

contratual. 

Lucila: Estamos falando do que ela limita. Limitação da responsabilidade. Então, o objetivo 

dela é limitar ou exonerar uma indenização. O que estaria dentro dessa limitação, que você 

entende que estaria, o que você entende que se pretende limitar ou exonerar com essa cláusula? 

Entrevistado 3A: O tamanho do dano causado. Eu sempre vou trabalhar em cima de exemplos, 

fica mais fácil para a gente entender. Parte do risco, eu consigo mitigar. Eu orço um projeto, eu 

tenho minha matriz de risco. Então eu tenho os riscos inerentes da minha atividade, risco de 

construção, risco de greve, e são riscos contratuais, que a gente consegue entender. E tem os 
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riscos que são riscos de engenharia, da engenharia propriamente dita. Então uma falha 

geológica, um erro de projeto, isso você mitiga com uma apólice de seguro. E qual é o meu 

risco máximo de uma apólice de seguro? É pagar a franquia. O prêmio tem um custo, está no 

custo do projeto, beleza. Mas se eu utilizar a apólice de seguro, o que eu vou ter que 

efetivamente... eu vou ter que pagar a franquia para a utilização da apólice de seguro. Mas se 

eu tenho um processo que, por exemplo, causa um dano em que eu posso levar a estrutura em 

colapso, por exemplo, um rompimento de uma barragem, uma fundação entrar em colapso, 

lógico que vai ter que se avaliar todos os motivos por quê isso aconteceu, eu vou limitar que eu 

não vou ter que construir a barragem inteira novamente. Então isso tem uma cobertura de seguro 

de engenharia para isso. E eu, como contratado, consigo entender que 10, 15, X% do valor do 

contrato, é uma coisa que meu patrimônio, minha operação, minha forma de atuação é capaz de 

absorver. A única coisa que a gente não pode colocar em risco é a sobrevivência da organização. 

Se eu estou colocando o que o acionista tem e não tem, ou o que ele tem e as próximas três 

gerações da família dele vão ter que trabalhar... não faz sentido. Então é essa limitação que 

você, como empresário, tenta mitigar, tenta reduzir. Você tenta colocar um cap possível de 

exposição, digamos, empresarial, corporativa, de exposição do patrimônio da empresa, como 

máquinas, equipamentos e capacidade, para você estar colocando num determinado projeto. E 

você, como empresário, balanceia isso. Você tem vários projetos simultâneos, e você aloca essa 

sua capacidade de absorver eventuais problemas futuros, mas que você é confiante, porque você 

vive disso. Então se eu estou numa empresa de rodovia, eu tenho um determinado risco de 

atuação que é muito menor. Se eu tenho uma determinada outra atividade de risco geológico, 

nosso risco é muito maior, e o prêmio para esses riscos maiores, costuma ser um lucro maior 

para o acionista, porque ele está correndo um risco maior. Então quando você coloca a pergunta, 

respondendo objetivamente sua pergunta, a questão do que a gente procura, é você não expor a 

empresa ao risco de existência, em que você, dentro da organização, dentro da atuação dela em 

todos os projetos, todos os contratos, ela não corra o risco de desaparecer no final de um 

contrato. 

Lucila: Então qual é a sua expectativa, que expectativa você entende que atingiria com essa 

cláusula, de limitar ou exonerar? Ou seja, qual a sua expectativa ao contrato prevê essas 

cláusulas de limitação e exoneração de responsabilidade? 

Entrevistado 3A: Que eu vou chegar vivo no final do contrato. Que a minha organização ainda 

vai estar viva depois do final do contrato, que eu não tenho riscos de levar o desaparecimento 

da empresa no final do contrato. Eu, como empresário, tirando essa concepção de colapso total 
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da estrutura, que tem a questão das apólices de seguro, tudo, a maior penalidade que eu posso 

estar sentindo é eu trabalhar dois, três anos num projeto, sem nenhum lucro, sem ganhar nada. 

Porque eu tenho um custo de oportunidade de máquina, equipamento, pessoas, inteligência, que 

eu aloquei no projeto, que se você considerar na questão de alocação de recursos para a 

recuperação de um ativo, que isso é o ativo das organizações, você não teve nenhum retorno. 

Isso em si, para as organizações, já é uma perda. Porque a performance, eu imaginei que um 

determinado operário ia produzir três metros quadrados de parede, e ele produziu um metro 

quadrado de parede, esta perda já é um risco meu, já é um risco da empresa de performance. 

Porque é o que eu sei fazer, é construir. Então aí quando você coloca, além desse risco, que isso 

é uma questão de performance nossa, isso é intransferível para o cliente, isso não tem como 

transferir para o cliente, você colocar a questão dos danos. O que seria o dano causado? Numa 

edificação, é a ruptura. Se for alguma coisa reparável, é um custo que vai ser meu. Está dentro 

da minha capacidade. A parede trincou: beleza, eu vou lá e vou arrumar a parede. O prédio caiu: 

aí é um outro tipo de dano, é uma catástrofe, que precisa ser averiguada nas questões técnicas, 

e no caso de seguro de engenharia. 

Lucila: Então o que seria importante para você que essas cláusulas limitassem, exonerassem, 

para atingir a função do negócio? 

Entrevistado 3A: Que deixasse claro o papel do contratado e suas obrigações, e qual é o limite 

máximo que a sua equipe de gestão na esfera técnica, e os seus acionistas, na esfera empresarial, 

estejam correndo num contrato, na execução do contrato. 

Lucila: Mas que risco, para atingir a função do negócio, seria importante? O que seria 

importante que tais cláusulas limitassem e exonerassem para atingir a função do negócio? 

Entrevistado 3A: Meu dano peculiar, meu dano financeiro e técnico. Então se for uma exposição 

de equipamento, uma exposição financeira do grupo, que limitasse isso, que determinasse o 

máximo impacto que a empresa tem que assumir, tem que absorver como contratado. Numa 

análise de risco, Lucila, você pega aqui: olha, eu vou entrar no contrato, mas se der tudo errado, 

eu perco 2% do valor do contrato. Tudo errado. Ou se der tudo errado, que eu acho que é o mais 

correto, tudo errado, fica zero a zero. No que diz respeito a multas, penalidades e danos. Não 

de produtividade. Se eu fui menos produtivo e perdi dinheiro, é problema meu. Se o meu 

equipamento quebrou mais e eu tive que botar mais equipamentos para fazer aquilo que eu sei 

fazer, é um problema meu. Mas por motivos não do meu total domínio de produtividade, mas 

de consequências do projeto. Por isso que eu perguntei da modalidade. Num EPC, isso fica 

muito mais complexo, porque você está assumindo toda a cadeia de fornecimento. Você está 
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assumindo o projeto, assume todas as compras dos materiais, a qualificação, diligência, 

inspeção, você assume tudo isso para você, e consequentemente, o risco é todo seu. Não tem 

para onde fugir. E o cliente, ele quer que você assegure isso. Então o cliente, você tem que 

demonstrar durante a sua execução de performance, que você está fazendo tudo o que é correto. 

E se você está fazendo tudo o que é correto, Lucila, não tem erro previsível que você vai ter 

uma catástrofe. Então eu assumo o dano, digamos, a responsabilidade de X% do contrato, 

porque eu tenho o domínio de toda a cadeia. Agora, quando você coloca fatores que são de 

difícil previsibilidade para o ser humano, questões geológicas, terremotos, geotécnicas, ou 

eventualmente, mesmo na performance de um equipamento, você acaba transferindo isso para 

o detentor da tecnologia. Eu compro uma turbina a gás de uma termelétrica, ela custa 30, 40% 

do valor do projeto total, mas a multa, penalidade, assume 100%. Eu nunca consigo transferir 

100% para o detentor da tecnologia os riscos que eu estou correndo. Se aquela turbina explode, 

ela vai explodir tudo. Não só ela, em si, ela vai explodir o que eu construí efetivamente de obra 

civil, de cabos, transformadores, vai tudo junto. Então como eu limito isso? Aí é apólice de 

seguro, porque eu não consigo absorver essa indenização, essa assunção de responsabilidade 

integralmente. Aí o fornecedor da tecnologia, vai ser uma briga, aquela conversa toda, mas o 

proprietário é o dono da obra. Então o dono da obra sempre tem o papel de dono. Ele não pode 

fugir do papel dele de ser dono da obra. Mas respondendo sua pergunta, é isso que a gente quer, 

como empresário, como prestador de serviço, você entender dentro do seu negócio, qual é a sua 

exposição máxima, como organização viva, que é uma empresa, para você poder manter sua 

sobrevivência. 

Lucila: Pegando seu gancho, sobre os riscos, que você comentou: considerando que essas 

cláusulas são consideradas como instrumentos para alocar riscos, que tipo de riscos você 

entende que ela pretende limitar ou exonerar? 

Entrevistado 3A: A limitação de responsabilidade é o risco de você desaparecer. 

Lucila: Mas quais riscos ela pretende limitar ou exonerar? Quais riscos? 

Entrevistado 3A: Que o contratado simplesmente desapareça. Que ele não conclua o projeto. 

Porque você pega uma condição... 

Lucila: É considerado como instrumento para alocar risco. Então ela é uma cláusula de 

limitação e exoneração de responsabilidade. Você vai limitar os danos diretos até tantos por 

cento, e os indiretos. Então ela vai alocar esses riscos. Que tipo de riscos pretende limitar? 

Porque aí a ideia, vai limitar esses riscos que ela corre de causar um dano e ter que pagar 



123 
 

indenização. É o risco de pagar um dano e ter que pagar uma indenização. Que risco você 

entende que essa cláusula pretende limitar? Risco do quê? 

Entrevistado 3A: Durante a construção, é um risco de construção. Durante a operação, é um 

risco de performance. 

Lucila: Nós estamos falando do contrato de construção. 

Entrevistado 3A: É como eu falei, se você tem um processo de construção que tem performance, 

você tem a performance depois da construção, que você tem a garantia do fornecedor do 

equipamento, mas durante a construção, você quer limitar uma condição de catástrofe... sempre 

eu levo na condição de imprevisibilidade. Então se você tem a condição de você não prever, 

por qualquer motivo, alguma coisa que possa estar acontecendo durante a execução do seu 

contrato, você consiga colocar um limite que você vai ter a sua operação garantida. Visão do 

contratado, você está me perguntando, não do contratante? 

Lucila: Não, do contratado. 

Entrevistado 3A: Então, qual é o dano que ele pode causar durante a construção? É um dano 

em si mesmo. 

Lucila: Mas o que você pretende limitar? 

Entrevistado 3A: Com a cláusula de limitação? 

Lucila: É, você disse que tem um risco de ele causar um dano, mas o que você pretende limitar? 

Entrevistado 3A: Atraso de entrega da obra é um dano para o cliente. É uma coisa que ele vai 

estar limitado à responsabilidade. Então atrasos, é uma forma de você limitar. Porque a gente 

está falando de limite de dano, não de responsabilidade integral, porque multas e penalidade, 

está incluído isso também? 

Lucila: Na sua expectativa estaria incluso? 

Entrevistado 3A: Isso é uma discussão bacana. 

Lucila: O que você entende? Qual a sua expectativa aí para atingir a função do negócio? O que 

você entende que está incluído nessa limitação? 

Entrevistado 3A: Essa é uma coisa interessante, porque quando fala de limite de 

responsabilidade, tem uma questão técnica, então o limite de responsabilidade técnica, você é 

responsável pelo que você está construindo e pela integridade daquilo que você está entregando. 

Quando você pega limite de responsabilidade contratual, você costuma somar todas as multas 
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e penalidades decorrentes da performance do contrato. Então se você considerar esta parcela de 

multas e penalidades, ou por atrasos, dentro do limite de responsabilidade, eu como contratado, 

consigo limitar que se eu atrasar X tempo, como nós não estamos falando de danos indiretos, 

de lucros cessantes, nada do cliente, que essas multas e penalidades, todas aplicadas sobre mim, 

têm um cap, se não daqui a pouco vou começar a pagar para trabalhar. 

Lucila: Tudo bem, mas ela está dentro daquela limitação... vamos colocar que está limitado no 

nosso contrato, que nós estamos conversando, em 20%. Estaria dentro dos 20%? 

Entrevistado 3A: Dentro dos 20%. 

Lucila: Então em sua visão, que riscos você pretende alocar e prever na cláusula? O que você 

pretende proteger/ 

Entrevistado 3A: O que são os 20%, o limite de responsabilidade? 

Lucila: Normalmente então a cláusula prevê o limite da responsabilidade, dos danos diretos, de 

até 20%. 

Entrevistado 3A: De multas e penalidades também. 

Lucila: Então eu te pergunto qual é sua expectativa. A cláusula, como ela vem colocada no 

contrato, nas cláusulas limitativas, por exemplo numa do FIDIC. Ele vem assim: o limite de 

responsabilidade do construtor é 20% sobre o valor do contrato, com algumas exceções, que a 

gente (inint) [00:22:55] são nossos contratos por exemplo. Aí tem exceção no caso de dolo. No 

FIDIC fala energia elétrica, equipamento do contratante, direitos de (inint) [00:23:07]. Isso são 

exceções, mas o que eu quero saber é o que está dentro desses 20%, que a gente está limitando 

esses danos diretos. Não o que a gente está excedendo, não o que a gente está fazendo exceção. 

Voltando à nossa pergunta, nós vamos chegar até no detalhe dessa, mas o que você pretende 

proteger nesses danos aí? E também, nós vamos chegar no detalhe também da exoneração, que 

é os danos indiretos e lucros cessantes. Mas você colocando essas cláusulas, fazendo essa 

limitação, exonerando, o que você pretende proteger? Que riscos você pretende proteger? 

Entrevistado 3A: De novo, quando a gente coloca uma cláusula dessas, de uma maneira geral, 

você pode ter esse requinte adicional de você separar o que é multas e penalidades do que é 

limitação de responsabilidade técnica. Então se você pensar em alguns contratos, o limite de 

reponsabilidade técnica é 100%. Você está entregando uma coisa para o cliente, é 100%. Não 

é 10, 15%. O que muitas vezes, frequentemente se vê no Brasil em alguns clientes e algumas 

empresas, é assim: qual é minha máxima exposição que eu tenho num contrato? Eu vou assinar 
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um contrato de 100 milhões de reais e eu tenho um limite de responsabilidade de 20%. Significa 

o quê? Se der tudo errado, 20 milhões de reais vai ser o maior impacto na minha operação. 

Entre esses 20 milhões de reais, podem ser multas. Eu atrasei 10, 15 dias com uma multa de 

X% ao dia, penalidade, a mesma coisa. E pode ser alguma ação do cliente em cima da gente de 

qualidade, de performance, de tudo. Eu tive que refazer um trecho, porque eu fui fazer um 

bombeamento, e a bomba não bombeou, a água não chegou, eu vou ter que refazer isso. Então 

é um dano, eu vou ter que refazer isso. Agora, vai me cobrar o atraso disso. A operação dele 

está atrasada. Então esse atraso, para mim é custo adicional também. Agora, a operação dele, 

não. A operação dele não tem. Eu não estou pagando a operação dele parada, em tese. 

Lucila: Dentro disso que você falou, que eventos que você entende que se consideram 

compreendidos? Vou te dar exemplos que estariam limitando a responsabilidade aqui. Atraso 

da entrega da obra ao dono da obra? 

Entrevistado 3A: Sim. 

Lucila: Custo de refazimento? 

Entrevistado 3A: Está dentro desse limite. 

Lucila: Casos de perda de produtividade por eventos imputados ao contratante e ao dono da 

obra? 

Entrevistado 3A: Ao contratante ou ao contratado? 

Lucila: O disruption, por exemplo. 

Entrevistado 3A: Se está vinculado a atrasos do contratante, é um reequilíbrio econômico 

financeiro, não é dano causado por mim. Se é por minha responsabilidade, sim, é meu. 

Lucila: Perda de produtividade não estaria? 

Entrevistado 3A: Produtividade minha? Não. Isso está na minha matriz de risco. Isso está na 

minha contingência técnica, não está no dano contratual. Se foi causado pelo cliente, no FIDIC 

você tem o período, você tem 28 dias para apresentar qualquer desequilíbrio para o cliente. Eu 

vou apresentar para o cliente, e o cliente: olha, você pode fazer isso para mim, isso me impacta 

aqui, vamos para a frente. Ajusta físico, financeiro e datas. Ajusta tudo. Mas dano, por exemplo, 

se porventura um guindaste meu caiu numa casa do lado, é responsabilidade civil, eu tenho 

apólice para isso. Mas a franquia, daquela apólice, é meu. Eu vou ter que pagar. Mas isso para 

mim está no meu orçamento, não está na penalidade. 
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Lucila: Está naquele limite? Está naqueles 20%? 

Entrevistado 3A: Não. Esse é meu. 

Lucila: Custos com substituição do construtor inadimplente. 

Entrevistado 3A: Isso sim. Se eu não performei. Eu também faço uma apólice disso, 

performance bônus. O custo de substituição do fornecedor, que sou eu, eu vou ser acionado. 

Isso é meu, sem dúvida nenhuma. 

Lucila: Mas está na limitação? 

Entrevistado 3A: É uma negociação. 

Lucila: E você espera que esteja nessa limitação? 

Entrevistado 3A: Eu espero que esteja na limitação. 

Lucila: Sua expectativa é essa, que está lá dentro? Você vai brigar que está lá dentro? 

Entrevistado 3A: É. A gente espera que sim. Por isso que você acaba subindo um pouquinho os 

valores. Essa realmente é uma boa briga, porque o cliente acaba te pedindo uma carta de fiança, 

acaba te pedindo alguma performance bônus, que ele vai utilizar isso. E o dano, ele vai usar 

isso adicional, não está limitado à responsabilidades, e sim vai pedir isso a mais. Mas para nós, 

como empresários, é sempre bom limitar somando isso também. 

Lucila: Acidente. 

Entrevistado 3A: Não. É a responsabilidade nossa, e tudo isso você tem apólice de seguro. O 

forte dessa limitação, Lucila, é multas e penalidades e refazimento. Esses são os grandes tópicos 

de cobertura. O resto, eu vou estar com uma apólice de seguro que eu vou estar no meu custo, 

e a franquia dela também está no meu risco como empresário. 

Lucila: Você lembra mais alguma coisa que estaria nessa limitação dos danos diretos? 

Entrevistado 3A: Os principais são esses mesmos. Hipoteticamente, se o cliente fornece um 

equipamento e você monta, aí é uma situação. Se o cliente não fornece o equipamento, ele 

compra uma solução e não define uma tecnologia, o que é raro, é mais difícil, geralmente o 

cliente quer saber disso, aí essa condição é uma briga muito boa, porque aí você pode superar 

os 10, 15, 20%. Quando você tem um fornecimento muito pesado de uma solução tecnológica 

muito específica, desequilibra muito essa relação. O que eu costumo dizer é o seguinte: os 

contratos de engenharia são protótipos. Nenhum projeto é igual ou outro. Você fala: eu já fiz 

500 barragens. Todas são diferentes, porque o terreno é outro, a geologia é outra, a solução é 
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outra, o desnível é outro. Nenhuma obra é igual a outra. Mesmo o Minha Casa, Minha Vida, 

acaba mudando a fundação. É lógico que é muito menos. Então essas condições de cláusulas 

contratuais, FIDIC, por exemplo, que eles procuram padronizar, mas existe um quê de 

customização que é muito particular de cada projeto. Então você pode perguntar em tese, para 

mim, as limitações de responsabilidades, de uma maneira, na maioria das vezes costuma se 

restringindo a essas três que nós comentamos, a multas, penalidades e refazimento. Mas você 

acaba colocando uma apólice de seguro, e você coloca dentro da sua matriz de risco, como 

empresário, se coloca isso como sendo absorvido para você. O seu cenário, você pagando todas 

as franquias, tendo todos os problemas possíveis que está dentro da sua matriz de risco, mas 

além disso eu tenho a minha relação com o cliente, e nessa minha relação com o cliente, quando 

eu coloco para ele que ele vai me imputar uma penalidade, um custo adicional que eu não tenho 

controle absoluto total, é que é a limitação da responsabilidade. Sobre o risco do seguinte: no 

final das contas eu acabo fazendo a obra de graça para ele, de 100%. Multa, penalidade de 

100%, eu faço a obra de graça para ele, numa condição limite. Então não faz sentido. Se você 

falar, é uma ediciação, tudo bem, mas é uma planta de barragem? Não tem sentido nenhum. 

Então basicamente esse equilíbrio de relação que é importante buscar no contrato. E muitas 

vezes, o cliente sempre tem a restrição orçamentária. Então quando você coloca uma condição 

de responsabilização do contratado, responsabilização vira risco. É pequena ou grande? Vira 

risco. Virou risco? Ele vira custo. E esse custo pode ser absorvido de algumas formas: ou por 

competência, ou por seguro, ou por contingência. O que muda de uma empresa para outra é 

como ela pondera essas variáveis. Então umas empresas são mais arrojadas, ou já fez uma planta 

muito parecida, ou por um certo nível de arrojo do empresário, ele aceita assumir alguns riscos, 

ou porque ele está com uma carteira muito grande que ele fala o seguinte: eu estou com 40 

projetos, se eu perder aqui 50 milhões de reais, a minha operação consegue absorver isso, e eu 

vou ser mais arrojado aqui para ganhar esse contrato por qualquer motivo de interesse 

comercial. Agora, se esse é um projeto que corresponde a 60, 70% da receita de uma empresa, 

o nível de risco que ela está aceitando correr, muda muito, e a preocupação muda muito. Então 

ele pode ter um preço competitivo, mas ele não quer assumir um risco de desaparecer como 

organização no final do contrato. Então essa dinâmica que é muito difícil a gente conseguir 

regular como sendo uma prática homogênea, que tribunais de contas tentam fazer, e é minha 

grande discussão com tribunal de contas, que eles tendem a colocar engenharia, São Paulo, Rio 

de Janeiro, Norte, Nordeste, como sendo tudo igual, e cada região tem uma particularidade, 

cada projeto tem a sua particularidade, os riscos são diferentes. A mesma obra, igualzinha, num 

país, pode ser diferente no outro, por ambiente político, geológico, econômico. Muda muito. 
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Por exemplo, risco de inadimplência (inint) [00:34:06] do cliente, você coloca na sua matriz de 

risco: o cliente vai me pagar em dia? Não, vai pagar em dia. E se ele não paga? Aí a questão é 

assim, eu sou um pouco mais velho, trabalhei (inint) [00:34:23]. A nossa inflação era absurda, 

você lembra disso. O não pagamento do cliente tinha um efeito financeiro estúpido. Era 86% 

ao mês. Então como você, empresário, mitiga isso? Então é uma situação complexa para você, 

e lógico, muda de endereço para endereço. E é o que muda de uma empresa para outra, são 

essas. Arrojo, risco, domínio do mercado, uma relação pessoal. Mas dentro do contrato, no final 

do dia, ele quer saber o seguinte: num cenário catastrófico, qual é a minha máxima perda num 

projeto como esse? Toda a minha produtividade, minha contingência, apólice de seguro usei 

100%, não sei o quê. Mesmo assim eu vou ter multas e penalidades do cliente, e vai me custar 

tanto. Ele fala: somando todo esse cenário negativo, essa é minha máxima exposição, beleza, 

vamos para a frente. Ou não. Eu vou pedir para abaixar um pouco, porque quando a gente fala 

de 10 a 20%, você pensa num contrato de 100 milhões, é 10 milhões, mas se pensa num contrato 

de três, quatro bilhões, é muito dinheiro. E um contrato de três, quatro bilhões, pode ter muito 

fornecimento, em que um equipamento seja 50% desse valor total do investimento. Então 

desequilibra muito essa avaliação quando você tem uma parcela de tecnologia ou fornecimento 

em que essa distribuição de equipamentos materiais e serviços fica um pouco mais 

desequilibrada, ou um pouco propenso para um tipo de fornecimento do que outro. Então assim, 

não é fácil, mas para o empresário é isso: em um cenário catastrófico, qual é o máximo de 

exposição que ele está correndo como organização? 

Lucila: Na categoria dos danos indiretos, o que você entende que se pretende exonerar? 

Entrevistado 3A: Aí é lucro cessante. A empresa acha que a partir do dia tal ela começa a 

fornecer energia, e eu atraso X dias, ela não pode querer cobrar do contratado o X tempo que 

ela deixou de operar. 

Lucila: (Lucro cessante) [00:36:43] seria o dano indireto? 

Entrevistado 3A: Dano indireto. 

Lucila: O que mais seria num contrato que você estaria esperando, o que é importante para 

você? Você vai falar assim: eu não vou assinar esse contrato se não tiver danos indiretos. Mas 

o que você está pensando quando você está falando nesses danos indiretos aqui? 

Entrevistado 3A: Danos indiretos ao cliente é a equipe dele parada, é o lucro que ele não teve, 

é o custo de um material que ele comprou. Por exemplo, no porto, a (inint) [00:37:15] do navio 

chegando. Estou com minha soja aqui para descarregar, você não está pronto ainda. Então isso 
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a gente fala: "atrasei." Aí vai começar, por que atrasou? Então existe, óbvio, que eu tenho uma 

mitigação disso. Você não vai trazer o navio se o porto não está pronto. 

Lucila: E para você contratado, o que você entende que você pretende exonerar ou limitar nos 

danos indiretos? 

Entrevistado 3A: O que são variáveis que eu não consigo quantificar. Quantas pessoas você vai 

ter na sua operação que você vai imputar a mim que elas não estão operando porque a planta 

não ficou pronta? Por exemplo, com uma concessionária de carro: eu deixei de passar X mil 

veículos aqui porque você... 

Lucila: ...no contrato de construção, que dano indireto você entende que pretende exonerar? 

Você vai negociar o contrato: "eu não aceito que tenha danos indiretos." Mas qual a sua 

expectativa? O que você entende que você está exonerando nos danos indiretos? O que você 

está tirando da sua responsabilidade como dano indireto num contrato de construção? 

Entrevistado 3A: Aquilo que eu não tenho controle. Tudo o que eu não posso assegurar, que eu 

não posso validar, que eu não posso prever... 

Lucila: ...em construção, o que seria isso? 

Entrevistado 3A: É o dano indireto para o cliente, não é isso? 

Lucila: Não, você. Você como contratado, a responsabilidade do contratado vai estar limitada 

a 10% para danos diretos, e isso exonera os danos indiretos e lucros cessantes. 

Entrevistado 3A: Do cliente? 

Lucila: Seu, do contratado. 

Entrevistado 3A: Meu? Não. 

Lucila: Sim, no contrato nosso está. Você não responde pelos danos indiretos e lucros cessantes. 

Entrevistado 3A: Do cliente. O lucro cessante, de quem é o lucro cessante? 

Lucila: Você não vai responder pelos lucros cessantes. Então, vamos lá. O que são danos 

indiretos? São os danos que você, contratado, causou indiretamente ao cliente. O lucro cessante 

que você deu causa ao cliente. Danos diretos é a mesma coisa, danos diretos são danos que você 

causou ao cliente. (inint) [00:40:02] que você causaria ao cliente, o que você entende que você 

está exonerando, que você não quer se responsabilizar que você vai causar a ele como dano 

indireto ou lucro cessante? 
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Entrevistado 3A: Dano direto é fácil, é o patrimônio dele, é o ativo dele, é alguma coisa que 

está ligada à operação dele. Os danos indiretos, é alguma coisa que está custando para ele, e 

que ele não previu, por qualquer motivo, no negócio dele. O negócio dele é uma rodovia, é um 

saneamento, é alguma coisa que ele opera. O desgaste com comunidade, então, imaginou que 

ia concluir um projeto que ia causar um benefício à imagem dele. Ele diz assim: "minha imagem 

está em questão porque eu falei que eu ia entregar isso aqui funcionando no dia 30, e você até 

agora não me entregou. Eu estou sendo bombardeado aqui na mídia, a minha imagem está sendo 

comprometida." Isso, eu não tenho como quantificar, em tese. 

Lucila: Eu estou pedindo o que você entende, o que está dentro de eventos e danos em geral. 

Da mesma forma que a gente falou aqui, custo de refazimento estaria dentro do dano direto, da 

limitação do dano direto, você quando vai assinar um contrato, fala assim: eu não posso me 

responsabilizar pelos danos que eu causar indiretamente, que seja um dano indireto para ele. 

Mas o que é importante para você, o que seriam esses danos indiretos que você não quer se 

responsabilizar? 

Entrevistado 3A: Tudo aquilo que eu não consigo dominar, que eu não tenho o domínio do que 

é a operação dele. 

Lucila: Em construção, o que está na sua cabeça quando você está negociando? O que estaria 

no do porto, por exemplo? Ali nos danos indiretos, vamos dar um exemplo concreto. Nos danos 

diretos, qual a sua expectativa de que naquele dano direto você não vai ser responsabilizado? 

Que você entende que você exonerou. 

Entrevistado 3A: O do porto, o efetivo do porto, a equipe toda do porto, ele contratou uma 

equipe para ser comissionada e testada, e o comissionamento aqui a gente atrasou 60, 90 dias. 

Ele fala: "a equipe está parada aqui, e eu estou pagando essa equipe e você não está treinando 

porque não acabou o contrato." Tudo relacionado a que não seja a operação dele, porque o lucro 

cessante é o lucro cessante. 

Lucila: Você causou a ele um dano que indiretamente teve problema para ele, mas é indireto, 

então você não quer, você quer que seja exonerado. O que você entende que pretende exonerar 

aí? 

Entrevistado 3A: Eu não quero que ele me cobre alguma coisa que eu dei causa para a minha 

ação durante o contrato e que eu não tenho o domínio de estar mitigando. 

Lucila: Na verdade você não quer que ele cobre, porque você está exonerando. Se você assinou 

um contrato, você fala: "não estão incluídas nas minhas responsabilidades os danos indiretos 
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nem os lucros cessantes, eu não tenho nada a ver com isso." Mas o que você entende que seriam 

esses danos indiretos que você não quer responder? 

Entrevistado 3A: Ociosidade de equipe, ociosidade de material, equipamento, depreciação de 

patrimônio, locação de veículo, custo operacional. Essas despesas. 

Lucila: Danos que você causou a ele? 

Entrevistado 3A: O dano é um custo para ele. O que é dano? O dano pode ser um prejuízo 

material ou financeiro. Um dano material, nós não estamos nenhum dano material indireto. 

Estamos causando um dano financeiro indireto. Por uma ociosidade, ou basicamente por 

operação, mão de obra ou depreciação. Uma garantia, por exemplo, que ele comprou um 

equipamento, e está lá: eu não posso operar porque você não acabou, e minha garantia do 

fabricante está passando do prazo e eu estou perdendo minha garantia sem operar, então eu 

quero que você pague a extensão da garantia do equipamento que eu comprei e você não 

concluiu em tempo. Você comprou o equipamento, é seu. Você está acompanhando a obra, 

trouxe antes porque você quis. Você sabia como eu estava aqui. É tudo aquilo que eu não tenho 

o domínio. Dano indireto, como eu falei, material é mais difícil. É mais financeiro e técnico, de 

performance. Ambiental, eventualmente, uma licença que o cara teve que renovar uma licença 

adicional. 

Lucila: Em razão de alguma coisa que você fez? Você causou um dano a ele que indiretamente 

ele perdeu... 

Entrevistado 3A: ...eu fiz ou não fiz. Os dois. Eu posso ter feito ou posso não ter feito. 

Lucila: O dano indireto. Foi um dano que existiu, que você causou um dano indireto a ele. 

Entrevistado 3A: Pensando numa questão ambiental, eu derrubei uma árvore e ele foi autuado. 

Geralmente no contrato tem para isso, de você cobrar isso do cara. Agora, a questão da imagem: 

eu fui taxado de desmatador porque você derrubou a árvore, e você derrubou porque você quis. 

Ele não consegue transferir isso para mim, esse dano que eu causei por qualquer motivo. Ou 

um funcionário meu está numa região erma, está numa cidadezinha pequena, foi lá, fez arruaça. 

"Esse funcionário é da obra da Lucila Engenharia." Eu vou ser notificado e tudo, mas a minha 

imagem foi abalada porque o seu funcionário foi lá e brigou na cidade. Então tudo isso que a 

gente não tem controle de imagem ou financeiro, ou de garantia. Eu consigo pensar, por 

exemplo, Lucila, o que seria o dano indireto que eu não quero correr, que eu não tenho como 

controlar isso, apesar de que o funcionário eu teria, para evitar dele me cobrar ou descontar. 
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Lucila: Mas no contrato você está falando que você já não é responsável por esses danos 

indiretos. Mas para você, na sua cabeça, o que estaria nesses danos indiretos que você está 

falando para ele: "olha, eu não tenho responsabilidade sobre isso, nem vem me cobrar porque 

está fora para mim." O que está na sua cabeça, quando você negocia um contrato, que ele não 

vai te cobrar? 

Entrevistado 3A: Custos e despesas incorridas por eles que ele possa imaginar que possa ser 

repassado para mim. Basicamente isso. Agora, como falei, pode ser despesa finaneira, imagem, 

de oportunidade. Menos lucro cessante. Lucro cessante é claro que ele não produziu, não 

operou, não vendeu, não ganhou. Agora, ociosidade disso, ele pode querer imputar no 

contratado a responsabilidade. 

Lucila: E os lucros cessantes estariam dentro dos danos indiretos para você? 

Entrevistado 3A: Juntos, lucros cessantes e danos indiretos, junto os dois. São dois assuntos 

que a gente não tem como se responsabilizar. 

Lucila: (inint) [00:47:27] eles seriam um dano indireto ou não? 

Entrevistado 3A: Lucros cessantes é um dano direto, mas é que é específico porque é de lucro, 

então é decorrente de uma não operação. Então é fácil você entender que você impediu que o 

seu contratante auferisse lucro da atividade dele que você foi contratado para entregar. 

Lucila: Não tem certo ou errado, conceito jurídico. É entender... 

Entrevistado 3A: ...o que passa na cabeça do empresário de construção. 

Lucila: É a expectativa que você tem, exatamente, usando essas cláusulas. É tudo o que passa, 

qual é a intenção de vocês preverem essa cláusula, quando utilizam essa cláusula. 

Entrevistado 3A: E é interessante que você vai conversar com 10, 15, 20 pessoas, e não vai ser 

o mesmo entendimento. Isso é muito moldado da cultura da organização. Algumas 

organizações, algumas empresas têm um enfoque, e veja, quando a gente fazia consórcio com 

empresas teoricamente do mesmo setor, do mesmo grupo, não batia o entendimento. É 

divertidíssimo. 

Lucila: Tem algo sobre esse tema que você gostaria de acrescentar? 

Entrevistado 3A: É um assunto muito importante, Lucila. Esse entendimento, tanto no âmbito 

do contratante quanto do contratado, a gente ainda vê um desnivelamento de entendimento 

enorme, porque o contratante muitas vezes não tem um braço de engenharia. Então muitas vezes 
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o contratante precisa de um apoio para poder fazer esta avaliação. É tanto técnico quanto 

jurídico. E aí é uma percepção de viver algumas coisas. A melhor coisa que tem é quando você 

tem um cliente que entende do que você está falando, que sabe contratar, porque fica mais fácil 

a conversa. Agora, eu diria que infelizmente não é a maioria. Geralmente cai numa área de 

suprimentos que o cara não entende do que está comprando. Isso é quando você pega uma 

organização grande que considera suprimento, engenharia, suprimento. Para mim é um crime, 

como engenheiro, você cair na mesa de um cara de suprimento e imaginar que está contratando 

engenharia como compra farinha. É a mesma coisa de você querer fazer cotação para quem vai 

ser o seu cardiologista que vai operar o seu coração. Então engenharia, por conta disso tudo que 

nós estamos falando, é um nível de responsabilidade, de confiança tão grande, que não poderia 

ser tratado como commodity, na minha avaliação. Existe uma desvalorização. As empresas, os 

empresários permitiram que isso caísse numa vala muito comum, por questões de concorrência, 

sobrevivência, estratégia, qualquer coisa que você quiser, mas como categoria, como 

profissional, entendendo do que é engenharia, a importância que tem engenharia, é muito triste 

você imaginar que isso seja tratado como sendo alguma coisa que qualquer um faz, qualquer 

um entende, não é. Infelizmente, não é. E estamos vivendo isso, faz parte. E essa questão do 

FIDIC, o que eu particularmente gosto, porque eu sou engenheiro e eu tenho um pouquinho de 

racionalidade. Para você evitar grandes discussões, tirando escritório de advocacia, até tenho 

aqui, (inint) [00:51:25] me ouvindo, que é o fim. Escritório de advocacia de apoio não é fim. É 

meio. Então a gente não pode ficar imaginando que as discussões intermináveis contratuais 

sejam alguma coisa razoável. Não é razoável. Condições específicas do projeto pela 

customização que existe, que requer, é uma discussão técnica, porque é do risco. Você está 

mexendo com o quê? É uma casinha, é uma estação de tratamento de esgoto, é uma usina 

nuclear? Cada um tem a sua particularidade e sua responsabilidade. Para o cliente, o 

investimento dele é a coisa mais importante. Então ele muitas vezes trata a contratação de uma 

casa como se fosse uma usina nuclear. E não precisa, não requer isso. E a gente precisa ter uma 

conversa, uma base de entendimento em que a empatia, que o contratante entenda, que tudo 

tem limite. O americano é muito mais pragmático nesse aspecto, contratualmente falando. E 

isso é interessante. E essa questão do FIDIC de você pelo menos padronizar... o brasileiro acha 

que você fazer uma reivindicação, é pessoal. Você está me cobrando mais? Por quê? E 

engenharia tem imprevistos. É difícil mesmo para qualquer um. Eu não posso ficar bravo porque 

o cliente me deu causa de um desequilíbrio. O Antony não tirou as famílias de lá na hora que 

precisa. A gente sabe que não é fácil isso. Se eu puder trabalhar sem ficar enchendo o saco, eu 

posso? É que eu vou fazer. A partir do momento que isso virou um problema: "olha, Antony, o 
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meu limite é o dia 20, pelo amor de Deus, tira o cara de lá." Eu vou parar. Não é que eu quero 

parar. Porque se eu parar, é o sanitário químico, é o equipamento, vai ficar parado, eu não quero 

te cobrar isso. Mas pod acontecer. Não é porque o Antony quer me parar. É porque tem 

desapropriação, tem essas coisas que não dependem dele. E estamos juntos, no final é isso. 

Quando a relação fica no entendimento de contratante e contratado é o melhor para o projeto, 

não para a empresa A ou para a empresa B, não é por causa de suprimento da empresa, nem 

pela esperteza do empreiteiro para melhorar lucro, quando essa maturidade avançar, e essas 

condições contratuais forem mais claras, é só uma gestão de apetite. E de assunção de: olha, eu 

quero estar com a Lucila nesse projeto, eu vou assumir um risco maior, porque a Lucila vai 

estar em mais quatro projetos, e eu quero estar com ela nos outros quatro projetos, então eu vou 

assumir alguns riscos a mais, porque eu tenho interesse de perpetuar ou de ampliar a minha 

relação com esse cliente. É uma definição minha. Eu acredito que você vai crescer, eu quero 

crescer com você. Mas a base de entendimento, se é 10 ou se é 15, se é 20 ou se é 40, a gente 

sabe o que é limite de responsabilidade. Não fica: "eu não sabia que era isso, eu achei que era 

diferente." Não pode ter isso, e infelizmente tem, muito. Porque muitas vezes o que eu te falei 

aqui, você vai falar: "não, Entrevistado 3A, isso aqui na cláusula tal você pode matar isso e 

você não tem mais essa preocupação." Ok, se eu estiver tranquilo, vamos para a frente. 

Lucila: Ok. Eu gostaria de agradecer mais uma vez. É sempre uma aula ouvir vocês. É diferente, 

é muito interessante. Mas é a alma do negócio, então é muito interessante ouvir toda a 

expectativa de vocês. 

Entrevistado 3A: Tempos bicudos, a gente cria musculatura. 

Lucila: Eu vou parar a gravação, eu já volto com você. [00:55:52]  
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(INÍCIO) 

[00:00:03] 

Lucila: Oi, Entrevistado 4A. 

Entrevistado 4A: Sim, estou ouvindo, estou te escutando. 

Lucila: Não iniciou. 

Entrevistado 4A: Alguém começou a gravar, está escrito aqui. 

Lucila: Apareceu aí? 

Entrevistado 4A: Apareceu. 

Lucila: Agora foi. Entrevistado 4A, vamos iniciar as perguntas, qualquer dúvida que você tiver, 

me avisa que eu volto. 

Entrevistado 4A: Ok. 

Lucila: Vamos lá. Você tem consciência que nos contratos das empresas que você trabalhou 

eram ou são previstas as cláusulas de exoneração e limitação de responsabilidade nos contratos 

de construção de maior complexidade? 

Entrevistado 4A: Sim. 

Lucila: Em relação ao modelo de negócio empresarial de construção, que papel você entende 

que essas cláusulas exercem na implantação de grandes projetos? 

Entrevistado 4A: É o que eu tinha falado, vou tentar fazer uma reconstrução, de uma maneira 

geral, vou colocar para a gente entender o que eu entendo como essa cláusula de limitação de 
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responsabilidade é um estabelecimento de um limite quanto às indenizações que poderia ser 

devidas a título e perdas e danos, relativos ao contrato em questão, todas as análises que eu fiz 

de contratos, na hora em que chegava nessa cláusula, eu nunca deixei, lógico, toda vez que eu 

tive oportunidade de mexer nessa cláusula, eu não aceitava perdas e danos como válida no 

contrato, eu tinha que fugir disso, eu tinha que arrumar uma forma de soltar, perdas e danos é 

muito aberto, você tem perdas e danos diretos e indiretos então, normalmente o que eu fazia 

quando eu tinha possibilidade? Perdas e danos, eu colocava “diretos, devidamente 

comprovados”. 

Lucila: Entendi, mas que papel você ente de que essas cláusulas exercem na implantação de 

grandes projetos? 

Entrevistado 4A: Bom, é a primeiro a função econômica, mas para que ela tenha a função 

econômica nos contratos essas cláusulas tem que ser feitas com certa, digamos assim, regra, 

quer dizer, ambas as partes têm que estar de acordo que aquela é a melhor forma de enxergar 

para cada uma das partes o contrato, naqueles pontos que são difíceis de prever no ato de 

assinatura do contrato, ou seja, a partir do momento que o suo da cláusula de limitação de 

responsabilidade seja equilibrada e razoável para as partes, ela vai ter uma função econômica 

do contrato. 

Lucila: Ela seria um instrumento importante para a negociação de um contrato de construção? 

Entrevistado 4A: Eu acho que sim porque se você não coloca... 

Lucila: Por que você acha importante? 

Entrevistado 4A: Porque se você quebrar o contrato, você pode quebrar uma das empresas, 

imagina o seguinte: uma empresa vai deixar em aberto, ela vai colocar, por exemplo, que a 

limitação de responsabilidade dela é 100% do valor do contrato, é uma loucura, existe contrato 

dessa maneira, lá na La Higuera mesmo tinha, você tinha um limite de responsabilidade e seu 

valor de 100% do valor do contrato, e tínhamos ainda que excedia isso então, pode matar uma 

das partes, o contrato passa a ser uma função que não foi econômica, quer dizer, não econômica, 

de movimentação da economia. É uma cláusula super importante, a meu ver. Dentro dessa 

(inint) [00:04:15], que ela seja razoável e que ela seja equilibrada para ambas as partes. 

Lucila: Qual a relevância de prever essas cláusulas nos contratos de construção? Por quê? 

Entrevistado 4A: É exatamente isso, porque se você não prever isso você está sujeito a, no 

futuro, aparecerem coisas que não foram razoavelmente e nem equilibradamente colocadas 
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como de responsabilidade de uma parte ou da outra e as duas partes aceitaram isso, se não tiver 

isso, vai existir litígio. Eu enxergo o contrato da seguinte maneira: o contrato é muito bom, se 

não acontecer nada é ótimo, mas se acontecer, tinha que ter o contrato e na hora que você 

começa a falar de contrato com uma contraparte, é que o negócio já não está bom então, na hora 

que você tem que começar a aplicar o contrato com a contraparte é porque não está boa a relação 

entre as partes, isso fere a relação de comercial entre as partes. É preciso, é importante, para 

mim é imprescindível que haja uma cláusula de limitação de responsabilidade onde as partes 

equilibradamente definem “Eu sou responsável por isso, eu não sou responsável por aquilo”, 

claro, tudo dentro da lei também. Você vai pegar, por exemplo, uma cláusula de exoneração de 

responsabilidade, se ela for atingir direitos indisponíveis, nem vale fazer, se ela for o objeto do 

negócio completo, se o limite da exoneração for o negócio em objeto também não tem sentido, 

mas é importante que exista. 

Lucila: Certo. 

Entrevistado 4A: É importante que exista pelo menos a igualdade entre as partes na hora de 

contratar, a igualdade que eu digo é assim: todas as partes são conscientes, aptas para poderem 

tomar decisões daquilo que está sendo tomado e aquelas decisões que sejam as mais razoáveis 

e equilibradas possível para que não haja uma quebra de contrato, no final, se isso não for 

válido, vai ter uma quebra de contrato, vai ter uma judicialização do contrato. Não sei se te 

respondi. 

Lucila: Sim, então você entende que ela é relevante em razão disso? 

Entrevistado 4A: Em razão disso, é. 

Lucila: Vamos ver se eu entendi, de ter essa igualdade entre as partes, seria isso? 

Entrevistado 4A: É importante que nenhuma das partes seja hipossuficiente, você não pode 

fazer um contrato com uma parte que não tenha conhecimento jurídico, que não tenha 

capacitação financeira para tocar aquele contrato. 

Lucila: Entendi, mas qual a relevância de você prever no contrato? 

Entrevistado 4A: Prever a cláusula? 

Lucila: Sim. 

Entrevistado 4A: A relevância é justamente para que o contrato tenha uma função econômica e 

consiga ser executado com lucro previsto e firmado por ambas as partes. 
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Lucila: O que seria a função econômica par você? O que é o contrato ter a função econômica? 

Entrevistado 4A: Seria, digamos assim, aquilo que eu previ receber como lucro daquele 

negócio, que o pagamento do meu lucro tenha sido alcançado, ou ele ou uma maximização de 

lucro de ambas as partes do contrato, a partir de que uma parte só teve lucro e a outra não, eu 

não estou falando só de dinheiro, tem objeto, tem outros valores que não são só o dinheiro, mas 

a partir do momento em que esse contrato não seja econômico e financeiramente viável, ou de 

resultado como foi previsto para as duas as partes, ele não tingiu a função econômica dele, foi 

em vão. 

Lucila: Então esta cláusula vem para atingir a função econômica do contrato, seria isso, a 

relevância dela? 

Entrevistado 4A: Se ela for feita razoavelmente e equilibradamente, eu acho que ela não vai 

garantir, ela vai ajudar para que se consigam atingir os resultados previstos no contrato. 

Lucila: Ok.  

Entrevistado 4A: Para cada uma das partes. 

Lucila: Certo. Vamos para a próxima. Tendo essas cláusulas de limitação e exoneração o 

objetivo de limitar ou exonerar a indenização, vamos colocar assim: se ela tem o objetivo de 

limitar ou exonerar a indenização, que eventos você entende que seria objeto dessa indenização 

no contrato de construção? O que estaria dentro dessa indenização? O que você está limitando? 

Entrevistado 4A: Tudo aquilo que eu acho que é da minha parte do contrato, eu não estou 

julgando no escuro, por exemplo, vou te falar alguns pontos que eu acho que podem, não sei se 

estaria mudando a sua pergunta, mas (inint) [00:09:42] como fossem eventos de 

responsabilidade de cada uma das partes que poderiam levar aquele contrato para, sei lá, é 

aquilo que eu falei anteriormente, na hora que você começa a usar o contrato é porque a relação 

das partes não está legal e por que não está legal? Porque deixou de ser falado lá atrás, abordado 

lá atrás na época de sua confecção alguns pontos que poderiam levar a essa judicialização do 

contrato, por exemplo, se você pegar lá no início, sequência e prioridade de documentos, 

ninguém dá importância para isso, quais são os documentos e qual é a sequência de documentos 

que vai priorizar a discussão do contrato, esse é um ponto importantíssimo. 

Lucila: Mas vamos voltar à pergunta. 

Entrevistado 4A: Vamos. 
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Lucila: Considerando que ela vai limitar a indenização, que eventos você entende que seriam 

objetos dessa indenização? O que você entende que se pretende limitar ou exonerar? O que se 

pretende limitar, vamos considerar que o objetivo dela, tem um dano, se você comete um dano, 

vai ter uma indenização, você tem que pagar por essa indenização, certo? Vou dar um exemplo 

do lado do construtor, você vai falar quando você vai negociar o contrato: “Tem um dano aqui”, 

o dano vai causar uma indenização, eu tenho que pagar uma indenização se eu causei um dano, 

certo? 

Entrevistado 4A: Garantia, por exemplo. 

Lucila: Essa limitação aqui, o que estaria dentro dessa limitação? O que você entende que 

estaria dentro dessa cláusula de limitação no contrato de construção? O que você está limitando? 

Entrevistado 4A: A garantia, por exemplo, seria um ponto, a garantia do contrato, qual a 

garantia eu estou dando e qual garantia eu não dou, qual é o prazo de vencimento da garantia é 

um ponto.  

Lucila: Qual outro evento você entende que se pretende limitar? Vou te ajudar, o exemplo fala 

assim na cláusula: “Está tudo dentro do limite de responsabilidade, com exceção disso, disso, 

disso”, mas o que é esse tudo que está dentro desse limite? O que você entende que pretende 

limitar nessa porcentagem? 

Entrevistado 4A: Se eu tenho um escopo definido a ser feito, se houver algum problema de 

confecção e tiver que refazer aquele trabalho, alguma coisa tem que ser falada: “Espera, mas se 

a culpa foi minha, eu refaço, se a culpa foi sua eu não vou refazer não”, é um item de 

reconstrução, de tornar a fazer o que já tinha sido feito que teria que ser definido, não sei se eu 

me fiz entender. 

Lucila: Fez, sim, entendi. Tem uma pergunta mais embaixo que vai dar para explorar até mais 

isso daí, mas eu entendi. Que expectativa você entende que atingiria com essa ferramenta, com 

essa cláusula? Qual é a sua expectativa quando o contrato prevê essa cláusula de limitação e 

exoneração de responsabilidade? O que você espera dessa cláusula? Qual é a sua expectativa, 

“Vou prever e eu entendo que essa cláusula vai atingir esse objetivo, eu quero isso com essa 

cláusula”, qual é a sua expectativa aí? 

Entrevistado 4A: Nós já falamos isso, mas eu vou tentar falar de outra maneira. Eu acho que 

essas cláusulas de risco que possam modificar o equilíbrio econômico, financeiro originalmente 

pactuado entre as partes, elas tem que ser muito e muito bem previamente identificadas dentro 

do contrato, tudo que você vai fazer dentro do escopo, o que eu imagino que possa vir a me dar 
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prejuízo ou não, e tem que ser reconhecida pelas partes sob pena do contrato perder o seu valor 

econômico e social, se isso não for feito dessa maneira com equilíbrio e razoabilidade aceita 

pelas partes, que tem que ter, digamos, a mesma responsabilidade contratual, elas são aptas para 

fazer, conhecem o negócio e podem decidir pelo negócio. Se essas cláusulas de risco que 

modificam o equilíbrio econômico financeiro não forem bem e previamente identificadas, você 

vai perder a função principal, vai levar as partes a discussões intermináveis e vai acabar caindo 

infrutiferamente, conduzindo todo o processo para recurso de arbitragem, uma judicialização, 

etc., eu acho que o contrato não vai atingir o seu objetivo. 

Lucila: Qual é a sua expectativa? 

Entrevistado 4A: Que essas cláusulas de risco sejam equilibradamente feitas pelas partes para 

que elas não caiam em arbitragem em judicialização do contrato. 

Lucila: Ok. Quando você diz essas cláusulas de risco, você está se referindo às cláusulas de 

limitação de responsabilidade? 

Entrevistado 4A: Sim, é claro. E outra coisa, isso passa a ter um valor mais significativo ainda 

em contratos de grande valor, grandes contratos, quer dizer, a partir de que um contrato é 

significativo economicamente, mas ainda importante que as partes definam com prévia na 

época da execução do contrato, antes da assinatura do contrato, por exemplo, as cláusulas de 

resolução de disputas, com prazos e instâncias que elas tem que seguir já pré-determinadas 

antes que possam entrar em arbitragem, por exemplo, lá na obra da La Higuera, a gente tinha 

toda uma etapa, primeiro foi definido que não seria juiz normal, foi arbitragem, antes de entrar 

a arbitragem, você tinha que fazer um project control group com as máximas autoridades a par, 

discutiam aquele assunto que está em litígio durante tanto tempo e se não chegar em acordo 

nenhum, aí entrava em um processo de arbitragem então, isso eu acho que passa a ser mais 

significativo ainda dentro de um projeto que seja grande, vultuoso.  

Lucila: Entendi, perfeito. Você comentou que essas cláusulas de risco, a sua expectativa é que 

ela seja para equilibrar a responsabilidade das partes, me corrija se eu entendi diferente. 

Entrevistado 4A: Equilibrar o quê? 

Lucila: A responsabilidade entre as partes. 

Entrevistado 4A: A responsabilidade não, eu acho que elas são importantes para atingir, se elas 

forem bem feitas e equilibradas pelas partes previamente, elas vão facilitar para que o contrato 
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seja concluído e cada parte receba aquilo que previu, e ela seja então, um projeto que foi 

economicamente viável, na sua função econômica. 

Lucila: Partindo desse princípio, o que seria importante para você que essas cláusulas 

limitassem? Tudo bem que estaria equilibrado entre as partes, mas o que seria importante que 

essas cláusulas limitassem quando você vai atingir a função do negócio? 

Entrevistado 4A: Imagina o seguinte: se as partes conseguirem descobrir, identificar 

previamente alguns eventos que cada parte teria responsabilidade de fazer ou que possam gerar 

futuramente uma disputa, esses eventos deviam estar sendo analisados e colocados em uma 

matriz de risco, digamos assim. 

Lucila: Mas me fala o que seria isso, o que seria importante que essas cláusulas limitassem ou 

exonerassem para atingir a função do negócio da construção? 

Entrevistado 4A: Que as partes conseguissem identificar quais são os eventos de 

responsabilidade de cada uma delas que pudesse levar a judicialização. 

Lucila: Mas no contrato de construção, o que você entende que seria importante que limitasse, 

que eventos? 

Entrevistado 4A: São todos os eventos que as partes imaginassem que pudessem dar discussão 

no futuro, por exemplo, eu falei um deles há pouco, a sequência de prioridade de documentos, 

se você não está bem, “Olha, nós vamos fazer esse contrato de acordo com os documentos tais, 

tais e tais da revisão tal, tal, tal, tal, esse aqui foi feito por tal, esse foi feito por aquele”. Outra 

parte, por exemplo, sondagem de terreno que tenha sido mal executada ou subdimensionada, 

isso é um rolo desgraçado que dá no contrato, isso tem que estar muito claro, quem fez a 

sondagem, quem vai fazer, se a sondagem está boa, se não está, quem está assumindo a 

responsabilidade de fazer a construção pela sondagem que foi (inint) [00:19:54]. 

Lucila: Seria importante para você que essas cláusulas limitassem a sondagem para atingir a 

função do negócio? 

Entrevistado 4A: Sim, não é limitasse a sondagem, vamos pegar o caso da Higuera, que eu 

trabalhei, existia uma sondagem original indicada, feito pelo owner, essa sondagem é que foi 

entregue para o construtor para que ele, baseado na sondagem, desse os seus preços para 

execução do projeto então, imagina, se essa sondagem não foi bem executada, o preço que eu 

dei não é condizente com ela, eu teria que fazer “Estou considerando que essa sondagem foi 

bem feita, qualquer coisa que estiver diferente disso, vou fazer o preço, lá na frente diferente”. 



142 
 

Lucila: Entendi, mas para você o que é importante que essa cláusula limitasse? 

Entrevistado 4A: Limitasse a responsabilidade de cada uma das partes, em um problema de 

controvérsia, em um evento qualquer de controvérsia, qual seria responsabilidade de cada parte, 

por exemplo, na sondagem, você fez a sondagem, eu vou dar meus preços aqui de acordo, se 

tiver alguma coisa diferente da sondagem que você me deu, eu vou cobrar a parte, tem a 

limitação de responsabilidade da minha parte, que sou construtor, com relação a sondagem que 

ele fez e me deu. Outro ponto que deu uma briga e discussão interminável no projeto, o projeto 

de elaboração das turbinas, quando você vai fazer as turbinas, você entrega para o fabricante 

das turbinas qual é o nível de corrosão que existe no rio, esse nível de corrosão que são as 

matérias em suspensão que tem na área do rio foram dados pelo owner como 20 miligramas por 

litro então, as turbinas foram construídas com aquela informação que foi passada pelo owner, 

no final, na hora em que instalou-se as turbinas, elas começaram a se correr antes do prazo 

previsto, por que? Porque aqueles 20 miligramas por litro não era 20 miligramas, eram 600 

miligramas por litro então, ela teve uma vida econômica muito menor e eles jogaram a culpa 

na gente, entendeu? Todas as coisas que você pega no início que pudessem dar um problema 

de judicialização ou de arbitragem teria que ser levantado antes, “Se eu estou fazendo essa 

informação de 20 miligramas por litro, a turbina vai ser feita dessa maneira e se der diferente, 

você vai pagar diferente”, já colocava ali, “A minha responsabilidade na execução das turbinas 

vai até o dimensionamento da informação que você passou, se mudar isso, você vai ter que 

pagar a diferença, eu vou ter que refazer a função”, porque não tem nem como você saber que 

custo vai ficar esse plano final se você não conseguir identificar, principalmente em uma obra 

grande, quais são os pontos que poderia vir a ter divergência de opiniões, que vai chegar no 

project control group que não vai receber, que vai ser levado a arbitragem e vai até parar a obra. 

Lucila: São esses pontos que eu estou buscando, entendeu? 

Entrevistado 4A: São pontos de execução (inint) [00:23:38]... 

Lucila: Eu preciso de exemplos, mas nós vamos chegar lá, vamos clareando mais para a gente 

chegar nesses eventos. Considerando que elas são consideradas como instrumentos para alocar 

riscos, que tipo de risco você entende que ela pretende limitar ou exonerar? 

Entrevistado 4A: Ela quem? 

Lucila: As cláusulas de limitação de responsabilidade. Considerando que essas cláusulas são 

consideradas como instrumento para alocar riscos, que tipo de riscos você entende que ela 
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pretende limitar ou exonerar em um contrato de construção? Pensa no contrato em que você 

mais trabalhou, exemplo. 

Entrevistado 4A: Eu estou falando desse exemplo da La HIguera, quer dizer, na prática essas 

cláusulas de exoneração de responsabilidade, digamos assim, deveriam ser graficamente feitas 

através de uma matriz de risco que as partes estudariam cada uma das etapas de construção e 

quem vai fazer construção sabe o que tem que construir, e falar: “Bom, isso aqui, posso vir a 

ter um problema”, como eu dimensiono esse problema. 

Lucila: Mas o que é importante para você exatamente nessa matriz de risco, o que é importante 

estar constando, me dê exemplos, para que esteja compreendido, o que para você é importante 

prever? 

Entrevistado 4A: Todos os itens de construção. 

Lucila: O que são todos os itens de construção? 

Lucila: Vou te falar alguns: a sequência de prioridade de documentos, sondagem de terreno, 

elaboração de projetos, cronograma de construção, notificações de eventos, variação de ordens, 

tudo isso aí pode dar um rolo danado. Imagina o seguinte: eu te dou um preço para fazer um 

determinado projeto que seria preço fechado, aconteceu que na hora de fazer determinada 

atividade, não foi possível ser feito daquela maneira porque o projeto ou a sondagem não estava 

de acordo com o que tinha que ser então, tinha que abrir uma ordem de variação, “Tem que 

refazer esse serviço e quem vai pagar esse serviço?”, esse item se foi identificado lá atrás que 

pudesse dar um problema qualquer, tinha que ser colocado nessa matriz de risco, ou seja, a 

matriz de risco é a garantia, pelo menos o seguinte, não tem nada que garantir, a matriz de risco 

deveria ser obrigatória, aliás, ela está sendo obrigatória para obra administrativa púbica. Foi 

feito agora, se não me fala a memória, em primeiro de abril, o Bolsonaro promulgou uma 

modificação da lei 8.666 e tem várias coisas, uma das mais importantes que tem ali é a cláusulas 

de matriz de risco, a definição de matriz de risco que agora está tendo até em obra pública. Eu 

até anotei aqui essa lei porque eu sabia que você ia perguntar sobre isso, é a lei número 14.133, 

primeiro de abril de 2021. 

Lucila: É a nova lei de licitações, não é? 

Entrevistado 4A: Está aqui, matriz de riscos, definidora de riscos e de responsabilidade entre as 

partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de 

ônus financeiro decorrente, estou lendo aqui, de eventos supervenientes à contratação contendo 

no mínimo as seguintes informações: listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura 
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do contrato que possam causar impacto ao seu equilíbrio e previsão de eventual necessidade de 

prolação de termo aditivo por ocasião de sua ocorrência, ou seja, vai acontecer um evento que 

vai me causar um custo adicional e ainda vou ter um acréscimo de prazo. A outra é no caso de 

obrigações de resultado, estabelecimento das frações do objeto com relação às quais haverá 

liberdade, etc., e no caso de obrigação de meio. Bom, está lá a definição nessa lei, ou seja, essa 

matriz de risco antes era feita, e lá na Queiroz se fazia, que acho que em todas as grandes 

empresas de construção, essa matriz de risco vai evitar, não é que ela vai garantir, para que o 

contrato não perca a sua função econômica. Se você como construtor pensar no que você vai 

fazer e quais as etapas que vai ter que construir, você vai saber onde eu estou correndo risco ou 

não, “Vou correr risco aqui, qual a possibilidade desse risco ocorrer, é de x por cento, qual é o 

valor dessa cláusula, é tanto, quanto (inint) [00:28:40] ... 

Lucila: Que riscos no contrato de construção você pretende alocar prevendo a cláusula? 

Entrevistado 4A: Por exemplo, sondagem é um deles, em todos os projetos de construção, 

sondagem é problema. O próprio projeto em si é problema. 

Lucila: Na categoria de danos diretos, o que você acha que está compreendido na limitação de 

responsabilidade? Vou te dar uns exemplos, atraso na entrega da obra. 

Entrevistado 4A: Atraso na entrega da obra, digamos assim, é mais indireto do que direto. 

Lucila: Sim, mas ele estaria incluído como dano direto na cláusula de limitação, o atraso? Ele 

está naquela porcentagem de 10, 20, 30, 100%? 

Entrevistado 4A: Poderia estar. 

Lucila: Limite de responsabilidade em tantos por cento, atraso na entrega está nessa limitação? 

Entrevistado 4A: Para mim estaria, se você conseguir determinar isso, poderia estar. Digamos 

que no seu contrato foi determinado que o cliente exige que seja feito em 24 meses, você tem 

certeza absoluta que não vai ser 24, vai ser 30, para a sua execução vai ser 30 então, você vai 

colocar ali, em algum momento da sua oferta ou do seu contrato, uma válvula falando: “Eu 

estou fazendo o negócio dessa e dessa maneira, mas com 24 meses”, aí vai ter que abrir, vai, 

não vai, assina o contrato. 

Lucila: Se tem um atraso você acha que é um dano direto que causou, mas que está dentro 

daquela porcentagem? 

Entrevistado 4A: É. 
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Lucila: Você acha que o custo de refazimento estaria também? 

Entrevistado 4A: O custo de refazimento, claro, nós já até falamos nisso. 

Lucila: Você acha que o custo com substituição do construtor inadimplente estaria também? 

Entrevistado 4A: O custo? Tem que definir, refazimento tem que ser definido, se o refazimento 

é por culpa de uma das partes, digamos por hipótese que eu tenho um projeto que eu vou seguir 

uma determinada linha de construção, tem um determinado tempo par seguir naquele evento, e 

alguma coisa deu errado. Deu errado por conta de quê? Se for por conta do construtor, ele tem 

que refazer, se for por conta da contraparte, tem que ser cobrada a parte, tem que definir muito 

bem de quem é a culpa daquilo que está sendo colocado em atraso. Se, por exemplo, eu forneci 

um cimento que já tinha vencido o prazo e construiu, quebrou na hora do exame, a culpa é 

minha, eu tenho que fazer o custo. 

Lucila: Mas estaria dentro da cláusula de limitação de responsabilidade? Vai depender então? 

Entrevistado 4A: Poderia estar se eu estiver em desacordo com o prazo, por exemplo, aumento 

de prazo, poderia estar dentro da cláusula sim, senhora, de limitação de responsabilidade, a 

minha responsabilidade aqui está limitada até 24 meses, pronto, acabou, se eu fizer o negócio 

dentro da minha técnica, etc., se porventura for passar de 100 por sua culpa, você vai ter que 

pagar essa diferença então, teria que colocar essa limitação de responsabilidade ali, pode ter 

sim. 

Lucila: E custo com a substituição, por exemplo, eu não fiz, eu sou contratada, teve algum 

problema e eu tive que ser substituída. 

Entrevistado 4A: Quem teve de ser substituído? 

Lucila: O contratado, o dono da obra chegou lá e falou: “Vou ter que te substituir”. 

Entrevistado 4A: Vai mudar o construtor? 

Lucila: Isso, esse custo da substituição que tem muitas vezes, isso daí está dentro do limite de 

responsabilidade? 

Entrevistado 4A: Isso é um negócio difícil. Bom, o contrato aceita tudo, digamos assim, desde 

que as partes. 

Lucila: O contrato aceita tudo, mas vamos lá, vou te puxar, a gente está lá negociando o 

contrato, a gente está assim: “Nosso limite de responsabilidade é de 20%, com exceção de tal 
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coisa, isso aqui não está no meu limite de responsabilidade, isso não está e isso não está”, você 

entende que danos contra terceiros, acidentes está dentro desse limite de responsabilidade? 

Entrevistado 4A: Você vai jogar para a cláusula de infortúnio e força maior. 

Lucila: Não, um acidente, dano contra terceiro. 

Entrevistado 4A: Acidente, pode ser um acidente de trabalho, por exemplo? 

Lucila: Isso, por exemplo, exatamente, um acidente de trabalho. Você acha que está dentro 

dessa limitação de responsabilidade? Minha responsabilidade como construtor é 20% do valor 

do contrato, esses acidentes, se acontecem, estão dentro dessa limitação? 

Entrevistado 4A: Eu acho que não estão não, eu acho que não. Um acidente de trabalho, por 

exemplo, eu acho que não pode estar dentro dessa cláusula, eu enxergo que não. 

Lucila: Um dano contra terceiros você acha que estaria? 

Entrevistado 4A: O dano contra terceiro é mais complicado 

Lucila: Se ele não está na exceção, não estamos fazendo uma exceção, nós estamos falando que 

está tudo aqui, para essa cláusula ser boa para você, o que teria que estar dentro dessa limitação, 

sem contar as exceções, porque toda vez no contrato escreve assim: “A responsabilidade está 

limitada a 20% do valor do contrato, com exceção de tal e tal coisa”, mas esquecendo as 

exceções, dentro desses 20% do valor do contrato, o que para mim é importante, para eu poder 

fechar o negócio e que para mim estaria dentro dos 20% do valor do contrato, por exemplo? 

Acidente, custo de refazimento, atraso no atraso da obra, o que é importante? Você lá 

negociando, o que é importante para você estar incluído nesses 20% do valor do contrato par 

você não ter problema? 

Entrevistado 4A: Troca do consultor, acho que nunca ninguém nem pensou nisso, quer dizer, 

previamente você está imaginando que vai ser mandado embora, acho que isso não estaria nessa 

cláusula, não tem nem como mencionar. O que eu já vi de troca de subempreiteiro é mais no 

sentido de trocar um subempreiteiro que você está colocando na obra, “Se você não der conta, 

eu vou te trocar”. 

Lucila: Isso, inadimplente. 

Entrevistado 4A: Mas isso não estaria na cláusula de limitação. 

Lucila: Não está dentro da limitação? Não está nesse (inint) [00:35:35]. O que mais você acha 

que estaria? Porque na maioria a gente faz exceções, mas o que mais de exemplo para você 
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seria importante estar dentro desses 20, 100% enfim, dessa porcentagem que você tem sobre o 

valor do contrato? Sua responsabilidade está limitada àquilo, o que seria para você importante, 

que eventos no contrato de construção você lembra que esteja na matriz (inint) [00:36:02] que 

seria importante para você estar limitado ali, estar dentro desse valor? O que você lembra? 

Entrevistado 4A: As etapas, prazos e instâncias de resolução de disputa, isso é super importante 

de determinar, nós já levamos muito ferro na La Higuera por causa disso. 

Lucila: Mas para você estaria aí dentro? 

Entrevistado 4A: Não estaria, não. Deixa eu dar um exemplo para a gente poder pensar junto 

aqui. Por exemplo, lá na La Higuera tinha um negócio que eu achava que era absurdo e 

intencional, tinha muita cosia lá, essa cláusula era, imagina o seguinte: você com a obra super 

complexa de várias disciplinas sendo tocadas ao mesmo tempo, você tinha uma cláusula que 

era um variation orders, ou seja, direito de fazer uma variação no contrato, tudo aquilo que fosse 

custar mais caro ou que fosse aumentar o prazo do contrato, era um variation order, essa 

variation order tinha que ser combinada com o cliente, tinha que ser informada para o cliente e 

el maliciosamente, bandidamente escreveu que você para ter direito a uma variation order tinha 

que informar exatamente no dia em que ela ocorreu e a partir de cada 14, 28 dias informar a 

que ponto estava até que terminasse, na prática o que aconteceria era que você deixava escapar 

esse prazo, perdia muito preço e prazo no contrato porque você esquecia de informar no dia, no 

dia seguinte já não valia então, isso para a gente foi uma bandidagem. Isso não podia estar 

nunca em uma limitação de responsabilidade, mas isso para mim foi uma sacanagem. 

Lucila: Para você, teria que estar na limitação de responsabilidade? 

Entrevistado 4A: Sim, só que essa limitação de responsabilidade na La Higuera era 100% o 

valor do contrato, não era 20, era 100% o valor. 

Lucila: Mas para você, como construtor, seria importante que essa da variation que você falou 

estivesse lá dentro? Que estivesse limitado, por exemplo, não poderia passar daqueles 100% do 

valor do contrato, se passasse daquilo, para você seria ruim. Então, o que era importante para 

você estar dentro desse valor do contrato? 

Entrevistado 4A: Depende de que lado você está, se eu sou o construtor, eu vou querer que essa 

cláusula tivesse no máximo 20% dentro da minha liquidação. 

Lucila: Não, independente da porcentagem, você queria que ela estivesse limitada?  
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Entrevistado 4A: É, eu queria que ela estivesse limitada, entendeu? Porque do lado do owner, 

ele queria que fosse 800.000%, tudo que estivesse fora, ele não ia te pagar, entendeu? 

Lucila: Poderia passar do contrato isso. O que você não queria que passasse desses 100% do 

valor do contrato? O que nesse contrato da La Higuera, Entrevistado 4A, seria importante ter 

previsto que a gente pagou a mais que seria importante estar limitado a esses 100% do valor do 

contrato? Que seja um valor alto, mas que estaria lá dentro porque pelo jeito, eu acredito que 

tenha até passado, muita responsabilidade a gente pagou acima do valor. Vai pensando, o que 

seria importante que estivesse dentro dessa limitação? 

Entrevistado 4A: Olha, falando em termos gerais porque é difícil lembrar assim, você tem pegar 

quais são, na curva de parede, os itens mais importantes em valor e em prazo do contrato, esses 

itens que é importante você colocar dentro da variação máxima. 

Lucila: O que são esses itens? 

Entrevistado 4A: A parte de concreto é um dos itens mais pesados da obra, depende do tipo de 

obra também, não estou falando de construção civil só, tem o elemento mecânico envolvido 

então, são grandes itens da obra, elemento mecânico, civil. Seria isso. 

Lucila: Mas sua responsabilidade pelo fornecimento do material? 

Entrevistado 4A: Não, não é material não, do valor total do concreto, por exemplo, o valor total 

da estrutura do projeto. 

Lucila: Mas o que você teria causado um dano para ter uma indenização que estaria dentro do 

limite com o concreto? 

Entrevistado 4A: Aquilo que fosse de minha responsabilidade, por isso que tem que estar muito 

claro nessa matriz de risco de quem é a responsabilidade do que, as partes identificarem na 

matriz de risco quais são os itens que podem dar problema de execução ou de mudança de prazo 

e estabelecer uma matriz de quem é a responsabilidade do que na hora de fazer, se acontecer. 

Lucila: Ok. 

Entrevistado 4A: Eu acho que está tudo sempre ligado à matriz de risco, cada obra tem uma 

matriz de risco diferente dependendo do objetivo dela. 

Lucila: Vou perguntar para você agora, falamos bastante dos danos diretos. Nos danos indiretos, 

o que você entende que se pretende limitar? A gente normalmente fala assim: “O contrato está 

limitando os danos diretos até 20% do valor do contrato, está excluído do contrato os danos 
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indiretos e o lucro cessante”, normalmente a cláusula do contrato de construção vem assim. O 

que você acha que estaria nesses danos indiretos? O que você pretende excluir nesses danos 

indiretos? O que seriam os danos indiretos? 

Entrevistado 4A: Vamos pensar o seguinte: os danos indiretos seriam todos aqueles danos que 

poderiam estar sendo causados por uma parte ou pela outra que não tem muito a ver com relação 

à obra, mas sim aquilo que a obra deixou de faturar ou executar, por exemplo, o cara pode falar 

assim: “Olha, você me entregou a obra com três meses de atraso e eu perdi um custo de 

oportunidade de venda de energias”, isso aí eu acho que está fora, quer dizer, o que o cara 

esperava ganhar com aquilo. 

Lucila: O que mais de exemplo você lembra que seria custo indireto no contrato de construção?  

Entrevistado 4A: O lucro cessante. Acabei de falar agora. 

Lucila: Você acha que o lucro cessante é dano indireto? 

Entrevistado 4A: Seria um dano indireto, eu não aceitaria estar pagando um lucro cessante que 

você não teve por eu ter executado um projeto fora do prazo, por exemplo, eu não aceito isso, 

eu não deixo colocar isso em contrato nenhum, a menos que seja devidamente comprovado. 

Lucila: O que mais você acha que poderia, no contrato de construção, ser considerado dano 

indireto que você entende que pretende excluir? Eu estou querendo excluir os danos indiretos, 

o que eu quero excluir no contrato de construção? O que, para você, é importante? 

Entrevistado 4A: Garantia é um ponto muito importante, mas a garantia está prevista em lei, 

por exemplo, na construção você tem que dar a garantia de seis anos. 

Lucila: Mas ela seria um dano indireto? 

Entrevistado 4A: A garantia, depende do jeito que você olhar, por exemplo, imagina o seguinte: 

eu estou fazendo essa hidrelétrica e acho que ela tem que estar funcionando do jeito que ela foi 

prevista para gerar energia durante 30 anos, chegou em 15 anos, ela deu uma diferença, está 

menor do que o cara esperava então, ele vai possivelmente querer me cobrar um lucro cessante 

que ele deixou de ter, mas já falamos do lucro cessante, está ligado a garantia, minha garantia 

é de mudar peças durante cinco anos, passou disso, eu não quero mais. É um indireto, mas acaba 

sendo direto e indireto ao mesmo tempo. 

Lucila: Ok. Vamos para a última. Há algo sobre o tema que você gostaria de acrescentar? 
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Entrevistado 4A: Olha, nós falamos nisso, mas eu queria priorizar, queria chamar bem a atenção 

sobre a necessidade absoluta em qualquer tipo de projeto, inclusive se é público ou se não é, se é 

particular, é a matriz de risco, isso não é muito normal ser feito, em projetos menores não se dá 

muita atenção isso, mas a partir do momento em que você consiga fazer um matriz de risco com 

responsabilidade, com previsibilidade e que as partes estejam aceitando esse matriz de risco, esse 

negócio tende a ser um negócio de muito mais sucesso, eu digo sucesso de conseguir atingir o final 

cada parte buscando aquilo que ela previu dentro daquele negócio. Eu acho que a matriz de risco 

faz uma importância fundamental em qualquer projeto, mesmo que não seja de construção. As 

partes tem que ter habilidade e conhecimento específico para poder gerar uma matriz de risco com 

todos os itens que vão ser executados e saber: “Tem algum risco nisso aqui? Tem. Nesse aqui não 

tem risco nenhum então, não vai estar na matriz de risco”, mas tem vários itens da sua execução, 

daquilo que você sabe fazer que você sabe: “Isso aqui pode quebrar, isso aqui pode me quebrar, 

qual é o valor da obra, qual é o valor desse item, o que pode acontecer nesse item se acontecer um 

aumento de prazo”, então, você consegue dimensionar, ver quais são os seus gargalos, os seus 

futuros gargalos, aquilo que você pode, inclusive, quando está fazendo um orçamento já prever no 

seu orçamento e já colocar no seu preço, entendeu? Você pode até, às vezes, tirar da sua matriz de 

risco porque já está no seu custo, você já colocou aquilo no seu custo então, a matriz de risco é que 

vai te dar quantificadamente onde você vai poder errar, se errar, qual vai ser o custo daquilo para 

você colocar no seu preço ou ter que colocar em um preço adicional no contrato no final e brigar 

por isso.  

Lucila: Mas sobre a cláusula de limitação de responsabilidade, como a gente pode relacionar a 

matriz de risco? 

Entrevistado 4A: Eu acho que se você consegue fazer uma matriz de risco adequada, que seja 

razoável e aceitável pelas partes, onde você tem a responsabilidade de cada parte, em cada 

evento, você vai, digamos assim, diminuir a tendência de colocar aquilo como uma limitação 

de risco de responsabilidade. Essa é a (função) [00:49:17]. 

Lucila: Está certo. Ok, Entrevistado 4A. Muito obrigada pela entrevista. Eu vou desligar a 

gravação e eu volto com você, só um minuto. 

[00:49:30]  
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[00:00:05]  

Lucila: Com exceção, por exemplo, colocam várias exceções, normalmente coloca danos contra 

terceiros, enfim, depende do contrato, você coloca as exceções, e também a exoneração que 

normalmente na cláusula vem com danos indiretos e lucro cessante, exonerando então, 

normalmente as construtoras não aceitam a responsabilidade por danos indiretos e lucro 

cessante. Alô? 

Entrevistado 5A: Estou ouvindo. 

Lucila: Certo. Seria essa cláusula bem padrão, no FIDC, por exemplo, coloca como exceção 

energia elétrica, equipamento do contratante, enfim, você pode fazer várias exceções. Vamos 

começar as perguntas, primeira pergunta: você tem consciência que nos contratos de sua 

organização eram previstas cláusulas de limitação e exoneração de responsabilidade nos 

contratos de construção de maior complexidade? 

Entrevistado 5A: Sim, tinha sim, os contratos basicamente eram avaliados por nossa área 

jurídica, existia toda uma padronagem que foi muito discutida ao longo dos diversos contratos 

que foram pactuados, até onde a gente podia assumir responsabilidade, até onde nós não 

podíamos assumir então, existia um, entre aspas, modelos que era logicamente flexível em 

função da característica de cada projeto, tinha projeto que era inaceitável uma determinada 

situação, em outro projeto poderia ser tolerado algum tipo de risco. Existia uma padronagem, 

entre aspas, do que era aceitável ou não, e era avaliado caso a caso, a gente, logicamente, vinha 
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com um parecer do jurídico depois, a gente debatia com o jurídico alguns pontos que julgasse 

pertinentes e prosseguia com o cliente nesta linha. 

Lucila: Em relação ao modelo de negócio empresarial da construção, que papel você entende 

que essas cláusulas de limitação e exoneração de responsabilidade exercem na implantação de 

grandes projetos? 

Entrevistado 5A: Qual papel exerce?  

Lucila: Seria um instrumento importante para negociação de um contrato de construção e que 

papel exerceria? 

Entrevistado 5A: Eu acho que isso é assim: a construtora tem que ter a sua responsabilidade 

limitada a seu escopo, eu acho que o risco de você fazer um grande empreendimento, o risco 

ambiental, o risco latifundiário que muitas vezes envolve desapropriação, o risco de contratação 

de pessoas, o risco de aumento salarial, o risco de suprimento de material, o risco de preço de 

material, e depois, junta isso tudo no risco de performance, quer dizer, pegar tudo isso e 

conseguir efetivamente conviver com as condições climáticas adversas, etc., e você enfim, 

construir o produto que você vai entregar, seja uma hidrelétrica, seja um metro, seja um porto, 

etc. Então a construtora já carrega uma responsabilidade imensa e a implantação disso, com a 

margem absolutamente limitada, é muito pequena pelo risco pela construtora corre, o lucro 

operacional do setor, cinco, seis, sete, 10% quando muito. Quando a gente carrega alguns outros 

riscos que o cliente vem trazer para nós, você passa a ficar com m negócio, com os riscos que 

eu já listei anteriormente, com mais um fator que o cliente quer te impor então, isso é uma coisa 

que precisa ser muito bem ponderado, porque o nosso escopo em si já traz muito risco, quando 

ele ainda vem com cláusulas do cliente querendo trazer um monte de outras coisas para nós, 

precisamos avaliar muito bem para evitar você estar entrando em uma arapuca, você já tem o 

risco da sua atividade, quando você carrega outras coisas que muitas vezes você não tem 

controle, é muito complicado. 

Lucila: Que papel que você entende que essas cláusulas têm nesse contexto todo? 

Entrevistado 5A: O papel que ela tem é de garantir o cliente, quer dizer, o cliente quer a obra 

bem feita, com qualidade, no prazo, obedecendo todas as leis ambientais, as leis trabalhistas, as 

leis fiscais, obedecendo ao meio ambiente, etc., etc., etc., e ainda vai ter o prazo, e começa a 

ficar uma coisa que muitas vezes transcende o limite então, o papel dela é garantir ao cliente 

toda uma condição impecável, sem risco nenhum. A consultora precisa avaliar até onde ela 

consegue aceitar isso, onde ela está colocando uma margem que ela tem, que é muito pequena. 
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Lucila: Então, para você essas cláusulas seriam um instrumento importante para a negociação 

de um contrato de construção? 

Entrevistado 5A: Se dúvida, porque se você abrir mão desta negociação, você aceitar aquilo 

que o cliente está te impondo, muitas vezes você pode colocar em risco o negócio que você está 

firmando. 

Lucila: Qual a relevância de prever essas cláusulas nesse contrato e por quê? 

Entrevistado 5A: Acho que a maior relevância está para o lado dele e não para o nosso lado, ele 

é quem quer garantias de performance, ele quer garantias de prazos, ele quer garantias de lucro 

cessante, ele quer garantias extras àquela que é o objeto efetivamente da construção. 

Lucila: Você diz o contratante? 

Entrevistado 5A: O contratante. 

Lucila: Mas e a limitação para o contratado, você não acha que é importante? Qual a relevância 

dela para o contratado? 

Entrevistado 5A: Sim, a limitação da responsabilidade tem que estar naquele escopo que você 

está construindo, está certo? O contratado ele tem um escopo, ele tem uma coisa a cumprir e 

tem que estar muito claro que isto é o limite dele, muitas vezes o cliente quer impor um limite 

maior do que esse, ele quer ultrapassar e a gente não pode aceitar. Agora, dentro daquilo que 

nós fomos contratados a fazer, com todas as nossas responsabilidades, eu não vejo 

absolutamente relevante que isso fique bem claro, mas quando ele começa a transcender, 

começa a complicar. 

Lucila: Tendo essas cláusulas de limitação e exoneração de responsabilidade o objetivo de 

limitar ou exonerar a indenização, a indenização é causada por um dano, tem um dano, tem a 

indenização, que eventos você entende que seriam objeto dessa indenização no contrato de 

construção? 

Entrevistado 5A: Pelo lado da construtora ou lado do cliente? 

Lucila: Os dois lados, se você quiser falar pela construtora ou pelo lado do cliente, se você 

quiser falar dos dois, ótimo. 

Entrevistado 5A: Olha, eu acho que o lado da construtora é assim: papeis de responsabilidade, 

geralmente o papel do cliente habitualmente, a menos que você pegue um contrato EPC que 

você tem uma responsabilidade total sobre o objeto, engenharia, procura (inint) [00:08:09] 
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construção, a construtora tem uma responsabilidade relacionada à execução da obra, tudo aquilo 

que vem externo à execução da obra como, por exemplo, toda engenharia, todos os projetos, 

todo o licenciamento ambiental, todas as desapropriações, todos os contratos com os poderes 

concedentes, quando isso está isento da nossa responsabilidade, precisa ficar muito claro no 

contrato para que este impacto não cause para nós que estamos executando um delay no início 

da obra ou uma paralização durante a execução do contrato. Eu acho que são condições que 

precisam ser previamente muito discutidas entre a construtora e o cliente para ficar muito claro 

até onde o cliente responde, até onde ele não responde e as consequências desse não 

cumprimento dele possa acarretar o contrato, como nós seremos ressarcidos caso isso impacte. 

Lucila: O que você entende que se pretende limitar ou exonerar? 

Entrevistado 5A: Limitar responsabilidade? 

Lucila: É, ou exonerar, limitar, você vai fazer a limitação, ou exonerar, você vai tirar a mesma, 

você não ser responsável no caso dos indiretos. O que você entende que se pretende limitar? 

Entrevistado 5A: Bom, limitar para a coisa não ficar muito ampla, total e irrestrita de modo que 

olhando o lado do construtor, ele venha arcar com uma coisa infinita de responsabilidade, quer 

dizer, se tiver que ter alguma responsabilidade sobre alguma atividade que ela vai executar, que 

fique limitada a um tamanho previamente discutido, para saber o risco que o empreendimento 

traz para a carteira da empresa.  

Lucila: Mas o que você entende que pretende limitar? 

Entrevistado 5A: O que pretende limitar? 

Lucila: Sim. 

Entrevistado 5A: O prejuízo. A responsabilidade do tamanho do prejuízo. 

Lucila: Que expectativa você tem de que atingiria com essa ferramenta, essa cláusula, ou seja, 

qual a sua expectativa quando o contrato prevê essa limitação e exoneração de 

responsabilidade? O que você espera prevendo essa cláusula, qual a sua expectativa com ela? 

Entrevistado 5A: Lucila, eu acho que a expectativa é que a coisa fique circunscrita a um 

tamanho, que ela não atinge um tamanho além desse tamanho, até aqui eu consigo arcar na 

minha matriz de responsabilidade, eu consigo arcar com esse risco e eu consigo arcar com esta 

indenização que eventualmente eu tenha que pagar, mas eu estou limitado a isso, a coisa não 

fica em aberto e amanhã atinja uma proporção (absurda) [00:11:22]. 
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Lucila: O que seria importante para você que essas cláusulas limitassem ou exonerassem para 

atingir a função do negócio? 

Entrevistado 5A: O que seria importante? 

Lucila: É. O que seria importante que essas cláusulas limitassem ou exonerassem para atingir a 

função do negócio para você? 

Entrevistado 5A: Olha, limitasse o tamanho da encrenca, quer dizer, até esse tamanho dá para 

a gente assumir, agora quando excede esse tamanho, não dá para a gente assumir, eu estou 

trazendo para dentro da empresa um risco absurdo, eu não posso trazer um risco desse, eu posso 

colocar em risco até a saúde da empresa então, até esta limitação, até esse tamanho aqui, a gente 

pode assumir porque vai me trazer, se esta situação ocorrer, um prejuízo de até tanto então, até 

isso eu consigo, quando excede isso e eu posso colocar em risco a saúde da organização não dá 

para assumir. 

Lucila: Em sua visão, o que se pretende proteger, dentro desse contexto? Que riscos você 

pretende alocar prevendo a cláusula de exoneração e limitação de responsabilidade no contrato 

de construção? Que risco você pretende alocar, o que você quer proteger? 

Entrevistado 5A: Bom, eu acho que a reputação da empresa, o fato de ela não cumprir um 

contrato traz uma reputação muito ruim para ela, traz o acionamento de garantias, o que pode 

trazer prejuízos financeiros, pode te trazer problemas de crédito, a responsabilidade de 

executivos na execução de determinado escopo, tem cliente que executa tanto a empresa quanto 

os executivos que assinaram o contrato, quer dizer, isso precisa estar muito bem discutido 

previamente para que não traga tanto prejuízo de imagem, financeiro, tanto para a empresa 

quanto para os profissionais envolvidos. 

Lucila: Certo. Que eventos você entende que se considera compreendidos na limitação de 

responsabilidade do construtor? Na categoria de danos diretos, o que você entende que estaria 

limitando a responsabilidade da contratada naquela porcentagem que agente fala: “A 

responsabilidade do construtor está limitada a tantos por cento do valor do contrato, 10, 20, 

100, enfim”, o que você entende? Eu vou te dar uns exemplos, se você lembrar mais alguns, 

você entende que atrasos na entrega da obra, estaria limitado naqueles 20% lá? 

Entrevistado 5A: Eu acho que atrasos na entrega da obra desde que causados pelo construtor de 

uma forma muito clara e objetiva, improdutividade, dificuldade de mobilização, atraso na 

mobilização, eu acho que isso se for efetivamente comprovado a culpa do construtor, eu acho 

que sim, mas essa relação de causa e efeito é uma coisa que precisa ser muito bem avaliada 
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porque muitas vezes, não falo pela empresa em que eu trabalhei, mas eu falo pelo mercado em 

si, a construtora tem uma responsabilidade em todos os atrasos de um projeto, ela atrasou na 

mobilização, ela mobilizou errado, ela colocou profissionais errados, ela não colocou os 

equipamentos na hora certa, ela fez um planejamento, um plano de ataque equivocado, ela foi 

a causadora de todo o atraso na execução do projeto, mas muitas vezes não é, muitas vezes tem 

situações adversas que geraram esse impacto. Eu acho que quando a responsabilidade é 

exclusivamente da construtora, comprovadamente por problemas seus nos itens que eu falei 

anteriormente, eu acho que é algo que ela tem que ser penalizada, tem que, de alguma forma, 

abrir espaço para o cliente a executar, mas precisa ser muito bem (inint) [00:16:02]. 

Lucila: Mas estaria nessa limitação? Porque você é responsável, tudo bem, mas eu como 

consultora, minha responsabilidade pelo dono direto, o que eu te dei de exemplo lá atrás, por 

exemplo, a minha responsabilidade está limitada a 20%, esse atraso, você entende que está 

nessa limitação, estaria limitado nesses 20%, por exemplo? 

Entrevistado 5A: Eu acho que sim porque senão você pode levar à ruína uma empresa. Uma 

empresa pode arcar até um tamanho do problema, você pega um contrato que Queiroz, (inint) 

[00:16:37], Odebrecht, que a Andrade fez no passado, fizemos Belo Monte, acho que até está 

liquidando o contrato agora, um contrato de 20, 25, 28 bi, uma coisa assim, você coloca uma 

multa de responsabilidade, imaginando, de 30%, não é, mas imagina que fosse, você executa 

esse contrato, ele chega a 10 bi, quem conseguia pagar? Se torna inviável o pagamento. 

Lucila: (inint) [00:17:06] a limitação. 

Entrevistado 5A: Tem que ter uma limitação porque senão se torna inviável para a empresa. 

Lucila: Custos de refazimento você acha que também estaria nessa limitação? 

Entrevistado 5A: Eu acho que sim. 

Lucila: Casos de perda de produtividade por eventos imputáveis ao contratante, um disruption, 

por exemplo, você acha que estaria dentro dessa porcentagem a sua responsabilidade? 

Entrevistado 5A: Perda de produtividade causada pelo contratante ou pelo contratado? 

Lucila: Pelo contratante. 

Entrevistado 5A: Pelo contratante para o contratado? 

Lucila: É. 
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Entrevistado 5A: Eu acho que sim, a perda de produtividade por causa de problemas oriundos 

do contratante, ele tem que ter uma matriz dele onde ele remunera o contratado da mobilização 

que ele tem, de todos os custos que ele teve, senão quem paga a conta? Ele vai pagar? Ele não 

tem como pagar, o resultado final de um projeto de engenharia para a construtora em uma 

situação normal de temperatura e pressão, logicamente, é muito baixo, as pessoas tem uma 

imagem que o setor de construção, de infraestrutura tem uma margem absurda, não é verdade, 

historicamente a gente pegava o balanço das diversas grandes construtoras, a margem 

operacional delas é cinco, seis, sete, oito por cento, em média, durante a execução de todos os 

projeto, quer dizer, muito pouco, o montante que ela movimenta para que problemas adversos 

a sua atividade ela arque, ela tenha capacidade de arcar. 

Lucila: Custos com substituição do construtor inadimplente? Se ele foi inadimplente e teve que 

substituir, você acha que está dentro daquela limitação? (inint) [00:19:03] cobrar de você, tem 

que estar limitado sobre o valor do contrato? 

Entrevistado 5A: Eu acho que sim, eu acho que o contratante tem que ter uma matriz com as 

contingências dele onde ele prevê essas situações, mas jogar isso tudo naquele contrato 

específico de uma empresa, eu acho muito complicado, eu acho que isso tem que estar na 

contingência do contratante, ele tem que ter as contingências dele, fazer um critério de seleções 

bem adequado, cuidar de todas as atividades que dependam da sua responsabilidade para que 

minimize o impacto daquele que está carregando o grande ônus que é pegar no meio de uma 

floresta e, de repente, uma hidrelétrica construída, é uma dificuldade absurda então, eu acho 

que o contratante tem que fazer a parte dele, cumprir todas as suas responsabilidades e ter a sua 

matriz de risco para que, caso alguma coisa aconteça com essa empresa, ele vai até o limite das 

garantias dessa empresa e ele tem outro canto para poder se ressarcir, contratar outras empresas. 

Entrevistado 5A: (inint) [00:20:41]. 

Lucila: Acidentes, você acha que estaria dentro também? 

Entrevistado 5A: O que? 

Lucila: Acidentes. 

Entrevistado 5A: Dentro também. O limite de responsabilidade de um contratante tem que estar 

limitado a um tamanho, tem que englobar tudo. 

Lucila: Mas (inint) [00:21:06] os que estariam lá porque normalmente gente vê, “A 

responsabilidade sobre danos diretos é 20% sobre o valor do contrato, não está limitado tal, tal, 
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tal coisa”, mas o que está dentro desses 20%, por exemplo? O que você entende? Se você puder 

me dar exemplos. 

Entrevistado 5A: Eu acho que precisaria relembrar isso, eu acho que todos esses danos, 

impactos diretos causados pela execução da obra têm que estar previsto, agora, outros fatos 

precisa dar uma relembrada. 

Lucila: Atraso, refazimento, substituição. 

Entrevistado 5A: Isso tudo deve. 

Lucila: O que mais? Você lembra mais alguma coisa? 

Entrevistado 5A: Prazo, refazimento, atraso, responsabilidade técnica sobre o produto 

executado, riscos trabalhistas, riscos fiscais de não cumprimento por parte da construtora, isso 

tudo tem que estar limitado a essa responsabilidade dela. 

Lucila: Ok. Na categoria dos anos indiretos, o que você entende que se pretende limitar ou 

exonerar? Porque normalmente vem na cláusula: “Ficam exonerados os danos indiretos e os 

lucros cessantes”, o que você acha que são esses danos indiretos? Você vai negociar um 

contrato, o que você pensa, o que você não assumiria aqui na responsabilidade, que você queria 

tirar do contrato como responsabilidade sua? 

Entrevistado 5A: Lucro cessante é um deles, o que mais? 

Lucila: Mas o lucro cessante seria um dano indireto? 

Entrevistado 5A: Eu acho que sim, não? 

Lucila: Queria saber sua visão, não tem certo ou errado aqui, é a visão que a gente está 

conversando de vocês empresários sobre essa cláusula. 

Entrevistado 5A: Eu vejo o lucro cessante como um dano indireto que você está causando ao 

seu cliente e muitas vezes ele pode querer te cobrar, se atrasou a produção, a construção de uma 

ferrovia, (inint) [00:23:31] vir te cobrar: “Eu ia exportar tantas mil toneladas pelo porto da 

(inint) [00:23:39], não vou exportar mais”, não dá para entrar nessa então, acho que isso é uma 

coisa. Qual outra coisa que seria dano indireto? 

Lucila: Você sentaria e: “Olha, vou fechar o contrato”, dá na sua cabeça, “Tem que acionar os 

danos indiretos”, o que você está pensando ali, que você está exonerando, entendeu? O que 

você está tirando dos danos indiretos? 
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Entrevistado 5A: Deixa eu lembrar. Eu não lembro, mas alguma coisa que esteja ligada 

indiretamente ao seu cliente que, de alguma forma, com o seu atraso, com os problemas que 

você enfrentou no projeto, que você não quer ser responsável, você quer ser responsável só pelo 

seu escopo. Não consigo lembrar algo aqui para te listar. 

Lucila: Tranquilo. Tem alguma coisa sobre esse tema da limitação e exoneração que você 

gostaria de acrescentar? 

Entrevistado 5A: Não, acho que é por aí mesmo. 

Lucila: Maravilha. Eu vou para a gravação e volto aqui com você. Espere só um minutinho. 

[00:25:08] 
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____________________________________________________________ 

(INÍCIO) 

[00:00:00]  

Lucila: Você prevê nos contratos de seus clientes as cláusulas de exoneração de limitação de 

responsabilidade nos contratos de construção de maior complexidade?  

Entrevistado 1B: Sem dúvida, sempre.  

Lucila: Em relação ao modelo do negócio empresarial de construção, que papel você entende 

que essas cláusulas de exoneração e de limitação de responsabilidade exercem na implantação 

de grandes projetos?  

Entrevistado 1B: Eu acho que essas cláusulas são fundamentais porque elas têm uma relação 

direta com a viabilidade do negócio. Esses grandes contratos, grandes projetos, envolvem riscos 

muito elevados e se você não criar cláusulas de exoneração ou limitação de responsabilidade, 

você simplesmente inviabiliza a execução do negócio. Não é possível, porque é um engano 

pensar que o contratado pode assumir todo e qualquer risco e o céu é o limite. Essas cláusulas 

são essenciais para que o negócio seja equilibrado e possa ser viabilizado.  

Lucila: Certo. Então o papel dela seria viabilizar?  

Entrevistado 1B: Exatamente, porque elas dizem respeito à alocação de riscos e elas são 

fundamentais até para evitar polêmicas no futuro, para ficar bem clara essa alocação de riscos, 

inclusive.  

Lucila: Certo. Seria um instrumento importante para a negociação de um contrato de 

construção? Qual a relevância de prever tais (inint) [00:01:57]?  
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Entrevistado 1B: Eu acho que elas são um instrumento fundamental na negociação no contato 

de construções, especialmente os contratos complexos de obras de grande porte e 

empreendimentos complexos. Elas são fundamentais.  

Lucila: E qual a relevância de prever as cláusulas desses contratos e por quê?  

Entrevistado 1B: A relevância é a delimitação de riscos que cada uma das partes está assumindo 

e que vão ter uma relação direta com o preço que você vai estipular no contrato. Com essa 

delimitação de risco, aí sim você, como eu já disse, torna possível a viabilidade do negócio. O 

que acontece no mundo da engenharia, de um modo geral, infelizmente, muitas vezes em 

grandes empreendimentos, é uma análise de risco não tão criteriosa. E você verifica isso até 

pelo fato de, muitas vezes, os riscos serem analisados pelo ponto de vista estritamente técnico 

e as partes não se debruçarem na redação das cláusulas de limitação e exoneração de 

responsabilidade. Você vê que há uma falha na análise de risco e talvez uma falta de consciência 

da relevância dessas cláusulas na alocação de riscos do negócio.  

Lucila: Certo. Tendo as cláusulas de limitação e de exoneração de responsabilidade, o objetivo 

de limitar ou exonerar a indenização, que eventos você entende que seriam objeto dessa 

indenização no contrato de construção?  

Entrevistado 1B: Você tem danos diretos, danos indiretos, que são consequências. Os eventos 

podem ser problemas na execução da obra, atrasos na execução da obra, falhas de projetos, 

falhas técnicas na execução da obra, danos que você cause a terceiros, danos que você cause ao 

seu construtor, cause ao contratante em função de atrasos que ele cause e de prejuízos que ele 

possa trazer ao contratante até em termos de núcleos cessantes. Dependendo do tipo de contrato, 

você pode ter problemas relacionados a uma performance que não atinja aos patamares que 

tenham sido estabelecidos. Tem uma série de eventos que podem dar ensejo a esse pedido de 

indenização.  

Lucila: O que você entende que se pretende limitar ou exonerar com essas cláusulas?  

Entrevistado 1B: Estou falando sobre o ponto de vista do contratado. Quando ele, o executor 

da obra, vai fazer uma obra complexa dessa, com essas cláusulas de limitação de 

responsabilidade, ele procura limitar o valor dos danos diretos que ele possa ser 

responsabilizado por ter causado ao contratante ali e ele também procura, de um modo geral, 

até se exclui danos indiretos e lucros cessantes, e ele procura também evitar os outros prejuízos 

que ele causa. Porque, por exemplo, um caso clássico aí dos atrasos que ele venha a ocasionar, 

ele pode fazer com que o contratante tenha outros prejuízos com compromissos assumidos com 
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terceiros e ele pode também gerar uma perda de lucro para o contratante, pelo fato de o 

contratante, por exemplo, não botar uma instalação em operação quando deveria entrar em 

operação. Essas cláusulas de limitação e exoneração visam exatamente a limitar um teto em 

termos de indenização pelo qual você venha a ser responsabilizado, até em um eventual 

problema de rescisão do contrato. Qual o limite? Multas, inclusive, que você venha a receber, 

venham a ser aplicadas a você, então você, de um modo geral, envolve, inclusive as multas 

dentro dessas cláusulas, ou seja, o que eu posso pagar de penalidades e a título de indenização, 

penalidades moratórias ou a título de indenização, para te compensar por prejuízos que eu 

causei, vai ter limitado a um determinado teto.  

Lucila: Certo. O que seria importante para você que essas cláusulas limitassem ou exonerassem 

para atingir a função do negócio?  

Entrevistado 1B: Eu acho o seguinte. Vou falar pelo lado oposto, pelo lado negativo: o que elas 

não devem limitar ou exonerar, por exemplo. Eu acho que elas nunca podem limitar ou 

exonerar, por exemplo, questões relacionadas a dolo, fraude, porque isso, até no caso do dolo, 

seria uma forma de você estar premiando o ilícito, a delinquência, você incentivando a outra 

parte a delinquir, a faltar com a boa fé, e eu acho que embora envolva um conceito subjetivo, 

não sei se você vai entrar nesse aspecto da culpa grave, embora muitas vezes eu advogue para 

o construtor e lute contra isso, se me perguntar se eu vou te dar uma opinião isenta a respeito 

de culpa grave, eu acho que muitas vezes faz sentido que essas cláusulas não limitem questões 

relacionadas à culpa grave, porque a culpa grave se assemelha, se aproxima do dolo. Essa é 

uma coisa, uma discussão complexa, porque a culpa grave é um conceito muito subjetivo. Mas 

o que essas cláusulas deveriam limitar (inint) [00:10:32].  

Lucila: O que seria importante para você, para atingir a função do negócio?  

Entrevistado 1B: Para atingir a função do negócio seria que elas me limitassem o risco de pagar 

indenizações elevadas por atrasos, falhas e coisas que acontecem naturalmente no 

desenvolvimento do contrato, que são problemas inerentes à execução de qualquer obra.  

Lucila: O que você pensa como um problema inerente, nesse caso?  

Entrevistado 1B: Descumprimento de cronograma, por exemplo. É um dos mais relevantes 

problemas que acontecem discussões. Você tem um cronograma e, de um modo geral, não 

consegue cumprir esse cronograma. Os contratos de construção andam de braços dados com as 

imprevisibilidades. Essa que é a verdade. Eu diria que a mutabilidade é quase que uma coisa 

inerente a esses contratos, porque você, por mais que você tente prever uma série de coisas, 
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você lida com uma série de fatores externos, inclusive, que interferem na execução da sua obra. 

Para atingir a função do negócio, eu acho que seriam as cláusulas de exoneração, elas diriam 

respeito a estabelecer um teto de indenização, um limite de risco que o construtor assuma para 

me dispor a executar uma obra de forma diligente, responsável, e eu lidar com todos os 

problemas que sejam inerentes a esse tipo de contrato, porque são contratos desafiadores, são 

contratos sujeitos a uma série de interferências, independente dos seus problemas que seriam 

seu fortuito interno, você perder, você ter pena de material, você ter paralisações do seu pessoal 

em produtividade. Você ainda é sujeito a uma série de fatores externos e imprevisibilidades que 

tornam o negócio de alto risco.  

Lucila: Você está falando em riscos. Considerando que tais cláusulas são consideradas como 

instrumento para alocar riscos, quais tipos de riscos você entende que a cláusula pretende limitar 

ou exonerar?  

Entrevistado 1B: Os riscos de prejuízos decorrentes de atrasos na execução da obra, riscos 

decorrentes de alterações técnicas que se façam necessárias, não por imposição do contratante, 

porque seria uma coisa de responsabilidade dele, mas alterações até que você, construtor, tenha 

que acabar fazendo por algum problema na sua própria execução. Riscos decorrentes de 

eventuais acidentes que possam não necessariamente estar totalmente cobertos por seguro, 

porque muitos desses riscos são mitigados por seguros. Os riscos de você estar causando 

prejuízos ao seu contratante, seja em termos de ele ter que pagar indenizações a terceiros, a 

outros contratados dele, ou seja em termos de ele estar perdendo lucros, deixando de usufruir 

daquele empreendimento que ele iria usufruir.  

Lucila: Certo. Na sua visão, o que se pretende proteger?  

Entrevistado 1B: Com essas cláusulas? Eu acho que se pretende proteger a própria viabilidade 

do negócio, porque eu acho que essas cláusulas protegem a viabilidade do negócio e eu diria 

até, digamos assim, um certo equilíbrio do negócio, porque se não houver uma cláusula de 

limitação ou exoneração de responsabilidade em negócios altamente complexos e de elevado 

risco, você pode estar criando uma situação totalmente injusta e desbalanceada até para o 

executor da obra, porque a depender do que aconteça, o risco a que ele está exposto é 

gigantesco. Então eu acho que as cláusulas de limitação e exoneração de responsabilidade visam 

assegurar e proteger a viabilidade do negócio e, eu diria assim, a justiça contratual. Porque 

vamos considerar que elas são negociadas. Elas decorrem de uma análise de risco de ambas as 

partes e um acordo quanto a o que cada uma pretende assumir ali em termos de risco do 

empreendimento. Então eu acho que elas visam assegurar a viabilidade do negócio, eu acho que 
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elas visam até - eu diria - proteger a boa fé na execução do contato na medida em que elas 

trazem clareza para o que ambas as partes pretenderam em termos de assunção e divisão de 

responsabilidades ali.  

Lucila: Dentro do que você falou, nessa assunção da responsabilidade, que eventos você 

entende que se consideram compreendidos na limitação de responsabilidade do construtor na 

categoria de danos diretos? O que eu quero dizer aqui? Naquela porcentagem dos vinte por 

cento, trinta por cento, independente do porcentual, trinta, dez, até 100%, o que você entende 

que estaria limitando a responsabilidade da contratada? O que está dentro disso? Porque, 

normalmente, a gente vê as exceções. A responsabilidade é até 20%, com exceção disso, disso 

e disso. Mas o que está nesses 20% aqui? Estariam atrasos na entrega da obra?  

Entrevistado 1B: Sim. Atrasos na entrega da obra. Eu acho que até custos adicionais que eu, 

construtor, incorri e que não poderei repassar ao meu contratante. Eles vão estar compreendidos 

aí nessa esfera de responsabilidade minha. Atrasos na entrega da obra, danos que eu tenha 

causado em empreendimentos. Muitas vezes, esses empreendimentos, você tem uma série de 

interfaces de serviços com outros contratados do contratante, então interferências no 

planejamento dos diversos outros serviços que estão sendo executados aí, ao mesmo tempo.  

Lucila: De danos diretos aqui?  

Entrevistado 1B: Não.  

Lucila: A gente está falando aqui da limitação da responsabilidade do construtor na categoria 

dos danos diretos.  

Entrevistado 1B: Vamos lá.  

Lucila: Casos de perda de produtividade?  

Entrevistado 1B: Aí as perdas de produtividade minhas, construtor, então seriam aqueles custos 

adicionais que eu poderia estar tentando imputar ao contratante e não vou poder. Os atrasos na 

entrega da obra, as perdas de produtividade, a ociosidade de mão-de-obra minha, subversões da 

minha sequência produtiva da obra.  

Lucila: Custos de refazimento?  

Entrevistado 1B: Custos de refazimento, sem dúvida. Custos de refazimento, retrabalhos.  

Lucila: Eu vou te dar uns exemplos. Você me fala o que você for lembrando e a gente vai 

adicionando aqui. Custos com substituição do construtor inadimplente?  
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Entrevistado 1B: Sim.  

Lucila: Acidentes?  

Entrevistado 1B: Acidentes, sim. É porque muitas dessas coisas estão mitigadas pelos seguros, 

mas eu até diria, inclusive, o aumento de custos com os próprios seguros de riscos de 

engenharia, porque eu quando eu tenho atraso na execução da obra, eu tenho aumento de prazo, 

muitas vezes eu tenho que mexer, consequentemente eu tenho que mexer nos prazos de todas 

essas apólices de seguro. Seguro de risco de engenharia.  

Lucila: Encerramento, o término do contrato? Você acha que estaria na limitação terminar o 

contrato?  

Entrevistado 1B: Na limitação estariam os custos decorrentes da rescisão do contrato, primeiro 

na limitação, e estaria a multa rescisória, estaria dentro da limitação. De um modo geral, esses 

contratos compreendem multa rescisória por inadimplemento do contratado e essa multa 

rescisória, que tem um caráter compensatório, estaria abrangida dentro dessa limitação.  

Lucila: O que mais?  

Entrevistado 1B: Desmobilizações, custos com paralizações de obra, desmobilizações e 

remobilizações de equipamentos, de mão-de-obra e equipamentos estariam dentro também. A 

própria desmobilização antecipada de toda a obra em caso de rescisão.  

Lucila: O que mais? Qual é a sua expectativa? Quando você senta para negociar esse contrato 

de construção, você pensa assim, o que vem? O que está nessa limitação? O que você está 

limitando? Além do que a gente falou, você lembra de mais alguma coisa? O que é importante 

para você, que está dentro dessa porcentagem, desses vinte, trinta?  

Entrevistado 1B: Eu sempre tenho uma discussão primeiro muito voltada para o lado técnico 

com o cliente, para compreender profundamente a natureza da obra dele, as dificuldades que 

ele enxerga, os próprios riscos que ele mapeou, como é que ele fez. A primeira coisa que eu 

faço é perguntar sobre a matriz de risco dele e olhar o que ele considerou nessa matriz de risco 

dele. Não existe uma receita padrão. O grande problema é até você lidar com essas cláusulas de 

limitação e exoneração de responsabilidade fazendo um corta, cola e copia. Não pode ser assim. 

Eu não posso simplesmente pegar o que tinha aqui em um outro contrato e colar isso aqui sem 

entender a realidade desse negócio. Qual o risco? Você pegar um empreendimento de uma 

hidrelétrica, você está falando de riscos aí, inclusive, com coisas geológicas muito maiores do 

que se você pegar uma planta industrial que você está trabalhando dentro de um lugar fechado. 
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Na hidrelétrica você está trabalhando a céu aberto, está trabalhando com altas implicações 

geológicas, questões hidrológicas, etc. A primeira coisa que passaria pela minha cabeça seria 

escutar do cliente na ótica dele o que ele considera desafiador nesse empreendimento. Por 

exemplo, condições de acessibilidade, eventuais restrições que possam surgir fruto de 

demandas de autoridades, por exemplo, ambientais, questões ambientais, interferências que ele 

veja ali na obra, e que são coisas que, muitas vezes, vão dar discussões com o cliente. Por 

exemplo, todo licenciamento ambiental é responsabilidade sua, construtor. Se você vai tirar no 

nome do contratante, mas é você que vai correr atrás disso. Até onde? Quais são meus desafios 

aí? O que eu estou assumindo em termos de risco de esse negócio demorar e eu não conseguir 

avançar com a minha obra por causa disso? Eu discutiria com o cliente riscos que ele enxerga 

com fornecedores dele, riscos de atraso na chegada de material, aumento do preço de materiais, 

eventuais problemas de escassez de material, alterações da minha sequência executiva, do meu 

planejamento executivo. Alterações no meu plano de ataque da obra. Em que isso implicaria 

para mim? Quais as minhas implicações se eu tenho equipamentos alugados de terceiros ou se 

os equipamentos são próprios? O que pode estar acontecendo se eu, por exemplo, estou lidando 

com materiais que são fornecidos pelo meu contratante? Riscos de armazenamento, de 

estocagem desses materiais, interfaces com terceiros. Quantas vezes eu tenho obras em que eu 

sou obrigada a compatibilizar o meu cronograma com os serviços de terceiros contratados pelo 

meu contratante? Eu estaria olhando todo esse universo aí para eu analisar com o meu cliente 

qual é o nível de limitação de riscos e responsabilidades que ele pode assumir.  

Lucila: O nível que ele pode assumir. Ok. Aí você vai delimitar o nível e também você vai ter 

uma visão boa para você colocar até as exceções.  

Entrevistado 1B: Sem dúvida.  

Lucila: Mas, de um modo geral, independentemente até da especificidade da obra, vai ser uma 

hidrelétrica, se é uma obra industrial, o que seria importante que estivesse nessa limitação? 

Porque a gente faz as exceções. Você vai levantar as especificidades para colocar como 

exceção, mas o que você recomendaria para ele? Olha, para mim é importante aqui que vai estar 

nessa limitação aqui, chegamos à conclusão de que você suporta até 30% da sua 

responsabilidade, a limitação aqui. Mas o que seria isso daí?  

Entrevistado 1B: Seriam as consequências dos atrasos no cronograma, seriam defeitos 

encontrados nas minhas atividades. É porque há coisas aí que são muito polêmicas. Tem o 

famoso (inint) [00:30:05] for purpose. Eu estaria pensando aí com o meu cliente o que estaria 

aí na minha responsabilidade. Quando eu falo da minha responsabilidade, na verdade, o que é 
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que o contratante poderia estar me imputando em decorrência do que ele considera. Não digo 

nem só uma inadimplência, mas, de fato, da minha responsabilidade, porque posso não ter agido 

com negligência, imprudência ou imperícia, mas a responsabilidade de alguma coisa é minha. 

Então o que o contratante estaria me imputando? Qual seria o meu limite? Seria todas as 

consequências de um atraso na execução da obra, seriam todas as consequências de 

improdutividades, ociosidades, problemas com fornecedores, problemas com subcontratados 

de serviços. Tenho dificuldade de dizer para você como. É porque a gente pensa sempre nas 

coisas das exceções. Não estão nos meus riscos coisas imputáveis ao contratante, que sejam 

inadimplências dele, mas as coisas que estão na minha conta, por exemplo, as responsabilidades 

que eu tenho perante os meus fornecedores e meus subcontratados, vamos falar de fornecimento 

de material. Se eu tenho uma empreitada em que o material sou eu que estou fornecendo, eu 

respondo por esses materiais que eu estou fornecendo, então a substituição do material, do 

equipamento, é uma obrigação minha. Dentro desses danos diretos pelos quais eu sou 

responsável, eu procuraria estar vendo aí tudo aquilo que pode estar acontecendo de 

problemático na obra, não coberto, que eu não possa cobrir seguros ou que haja uma limitação 

em termos de valor de seguro, e que vai ficar na minha conta. Na hora que eu delimito a 

responsabilidade aí, significa que a partir de determinado valor o contratante assume também. 

Vamos pensar um atraso em um fornecimento de um material importado essencial, que é 

atividade precedente, eu preciso fazer alguma coisa com aquele material ali, que é uma 

atividade precedente que impacta todo o cronograma. Esse fornecimento desse material é meu, 

então é um fato imputável a mim, a responsabilidade é minha. Até que nível eu vou arcar com 

as consequências disso, somado a outros tantos problemas? Isso gerou impacto monumental aí 

na obra. Isso gerou um atraso na obra. Gerou um aumento de consequência, consequentemente, 

uma prorrogação de cronograma enorme, um aumento de permanência na minha equipe, um 

aumento dos meus custos indiretos, da minha administração central, da minha administração 

local. Gerou a necessidade de alterações de frentes de trabalho, remanejamento de frentes de 

trabalho. Tudo isso tem uma conta enorme e isso, por exemplo, todas essas consequências estão 

dentro do tal limite de responsabilidade, que vai se somar, inclusive, de um modo geral, a 

responsabilidade é agregada a isso, somada com as multas que o cliente vai me aplicar pelo 

atraso.  

Lucila: As multas não estão no limite?  

Entrevistado 1B: As multas estão. De um modo geral, nessas cláusulas de limitação de 

responsabilidade, você coloca. Às vezes existe uma limitação específica para as multas e existe 
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o limite geral, que é o de responsabilidade agregada, que envolve as multas mais eventuais 

indenizações que você tenha que pagar por outras coisas. Está tudo dentro de uma cesta. Eu, 

construtor, tenho que saber que, por exemplo, o máximo, se der tudo errado, de 

responsabilidade que eu vou assumir é vinte ou 30% do valor do contrato, considerando multas 

e eventuais indenizações.  

Lucila: Ok. E na categoria de danos indiretos, o que você entende que se pretende exonerar no 

contrato?  

Entrevistado 1B: Danos indiretos é bem fácil dizer. Eu entendo que eu pretendo me exonerar 

de danos indiretos porque é tudo aquilo sobre o que eu tenho controle, nem domínio. Quais são 

os prejuízos que o meu contratante está tendo com compromissos outros que ele assumiu com 

outras pessoas? Ele assumiu um compromisso com uma outra empresa de fazer determinada 

coisa em função aqui do empreendimento, o empreendimento atrasou, ele vai pagar uma multa 

nesse outro contrato. Eu tenho interfaces de serviços e os contratados dele vão fazer (inint) 

[00:36:38] para ele com custos adicionais. Eu não quero assumir esses danos indiretos por uma 

razão muito clara. Em geral, são riscos que eu, inclusive, desconheço. Eu não sei quais são os 

compromissos que ele assumiu com terceiros. Isso não está descortinado para mim. Como é 

que eu vou avaliar isso para contingenciar isso no meu preço? Isso é andar nas trevas. Então, 

de um modo geral, tem exclusão de responsabilidade por danos indiretos, da mesma forma que 

tem por lucros cessantes também.  

Lucila: Certo. Há algo sobre o tema que você gostaria de acrescentar?  

Entrevistado 1B: O que eu gostaria de acrescentar é que eu acho que nesse mundo dos contratos 

de construção, essas cláusulas de exclusão e de exoneração de responsabilidade passam muito 

pelo corta, cola e copia. Elas não passam por uma análise muito detida mesmo, muito consciente 

do que é que eu estou falando. Eu digo isso como advogada de empresas de engenharia, e eu 

não estou falando de empresas muito pequenas porque essas, muitas vezes, não têm realmente 

a menor paciência. Mas mesmo em empresas maiores é muito comum ver que essas 

negociações e discussões, muitas vezes, ficam muito restritas ao âmbito dos engenheiros ou 

quando vão para os advogados, elas ficam uma coisa muito só de redação no papel. 

Infelizmente, não é comum essa interação entre advogados e engenheiros no sentido de os dois 

sentarem e analisarem detidamente naquele empreendimento, por exemplo, o que seriam os 

danos diretos, o que seriam os danos indiretos. Eu sei que é uma discussão difícil. Até em danos 

indiretos, às vezes, é muito difícil. Tem uma fronteira difícil às vezes de você separar alguns 

casos, mas essa interação entre a área técnica e a jurídica é fundamental, primeiro para que os 
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próprios engenheiros tenham consciência do que são danos indiretos, lucros cessantes, danos 

diretos. Que responsabilidade é essa, afinal de contas, que eles estão limitando ou excluindo? 

Por exemplo, que tipo de responsabilidades, por exemplo, não podem ser objeto de exoneração? 

Eu não posso limitar responsabilidades que envolvam normas com gente, questões de ordem 

pública. Muitas vezes até, o pessoal da engenharia vai para uma mesa de negociação sem esse 

acompanhamento jurídico e acaba, muitas vezes, negociando coisas que não podiam nem ser 

negociadas. Eu já vi coisas de negociação de "então eu te exonero da responsabilidade pela 

solidez e segurança da obra". Eu já vi isso. Existem brigas entre plantas que envolvem questões 

nucleares, porque a responsabilidade por dano nuclear é do Estado, é uma responsabilidade 

objetiva. O que eu queria dizer aí é que eu acho que essas cláusulas são como se fossem 

cláusulas de final de festa. É igualzinha às cláusulas de final de festa, de decisão de briga, em 

que estão todos na fase de lua de mel, fechando negócio. Então todo mundo olha para essas 

cláusulas e "esses problemas nunca vão acontecer, isso a gente vai colocar no contrato só por 

colocar, mas isso não é relevante. É porque todo contrato tem isso". O que não é verdade. Isso 

é fundamental na sua análise de risco do contrato. Você, quando coloca uma cláusula dessa de 

exclusão para exoneração de responsabilidade, você não está só pegando isso que tem em todos 

os seus contratos e colocando ali, você deveria estar analisando porque você está colocando ali, 

qual a necessidade daquilo. Em cada empreendimento seu, qual limite que é possível para você 

assumir. Isso depende muito de todo o contexto do negócio. Depende muito do preço que você 

está fechando, das concessões que você está fazendo em termos de negociação, porque risco 

tem preço. O que eu estou negociando ali que vai interferir nessa cláusula? Muitas vezes, você 

vê até que as minutas do contrato são geradas e depois as discussões negociais ocorrem e já tem 

lá aquela cláusula de exoneração, limitação, e ninguém olha para ela, depois ninguém revê essa 

cláusula, fruto do que foi negociado ao final. Quais são as implicações? Quais são os riscos 

reais que eu enfrento nesse empreendimento? Quais são meus desafios?  

Lucila: Você falou mais sobre da exoneração. Você acha que você isso na limitação também? 

Também, mesma coisa. Final de festa.  

Entrevistado 1B: Limitação de responsabilidade depende muito da natureza do meu contrato e 

dos desafios que estão envolvidos ali. Eu vou dar um exemplo de uma coisa muito simples. Se 

eu tiver, por exemplo, um contrato UEPC, em que eu vou fazer tudo, o projeto é meu, vou fazer 

tudo e eu estou trabalhando ali sozinha, eu tenho um cenário. Tudo bem que eu tenho um risco 

muito grande, porque qualquer problema que aconteça é meu. Eu não tenho em quem botar a 

culpa. Mas se eu tiver, por exemplo, um contrato em que haja um fracionamento de serviços e 
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eu tenho muitas interfaces com outros contratados do meu cliente, eu tenho um risco muito 

grande a considerar aí. E nas minhas limitações de responsabilidade, as limitações de 

responsabilidade não vão ser traduzidas só em um percentual. Elas podem e devem descer a 

detalhes de situações. Olha, eu não me responsabilizo ou me exonero ou a minha 

responsabilidade, se houver atraso nisso assim, assim, ela vai ser limitada e a proporção do 

problema a que eu tiver dado causa. Isso é fundamental em contrato em que você tem interfaces 

de atividades com outros contratados. Eu já vivi problemas assim, inclusive em obras portuárias 

em que o contratante, é um contrato grande, tinha outros contratados lá fazendo coisas 

relevantes, muitas vezes em áreas menores, em que tinha que haver uma convivência dos 

empregados do meu cliente com os empregados de outros contratados desse contratante, com 

interferências, e eu dependendo, às vezes, de liberação de uma atividade do outro contratado 

para eu começar a minha, uma série de atividades predecessoras. Você olha a situação desse 

contrato, uma situação de altíssimo risco. Então na hora que você vai tratar de cláusulas de 

limitação de responsabilidade, na verdade você deveria criar limitadores de responsabilidade 

nessas situações específicas, porque isso é um perigo. É que também tem uma coisa. Quando 

se fala em limitação e em exoneração de responsabilidade, se pensa só na escrita da cláusula 

com a definição do percentual. Não se pensa na especificação de determinadas situações que 

deveriam ser especificadas no contrato, não é? Então às vezes eu tenho um contrato, por 

exemplo, em que eu estou fazendo uma montagem eletromecânica e determinado equipamento 

é fornecido pelo meu contratante. E vamos dizer que esse equipamento tenha uma blindagem, 

por exemplo, específica, que é responsabilidade do meu contratante. Eu tenho que criar uma 

cláusula de limitação de responsabilidade ali, naquele momento, porque senão eu vou ficar com 

a responsabilidade geral daquele equipamento que eu estou montando funcionar, quando tem 

uma peça sujeita a uma blindagem que está sendo fornecida pelo meu contratante. E se tiver 

um problema ali, não é?  

Lucila: Você está falando seriam criados em situações específicas, além da geral?  

Entrevistado 1B: Sim. Porque a cláusula geral de limitação e exoneração de responsabilidade, 

o que ela trata? Ela trata dos conceitos gerais: eu não me responsabilizo por danos indiretos, 

nem lucros cessantes e os danos diretos eu me responsabilizo até o limite de x. Então ela 

trabalha com conceitos e com percentuais, mas ela não desce a situação específicas e, a 

depender da minha situação de contrato, eu tenho que raciocinar que eu preciso trabalhar com 

limitações de exonerações de responsabilidade específicas também.  
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Lucila: Aí o que seriam essas gerais? Aquelas gerais seriam aquelas que a gente conversou. Ela 

tem, dentro do que a gente está conversando, seria aquela que seria para todos os contratos, essa 

geral? 

Entrevistado 1B: Sim. É aquilo que acontece em todos os contratos, de um modo geral. Quando 

eu falo das situações específicas, eu estou procurando, inclusive, ter uma atitude preventiva 

para evitar discussão, porque, senão, eu vou cair naquela questão. Eu respondo, digamos assim, 

pela performance do equipamento. Eu sou o construtor e estou construindo e montando, mas 

tem um componente desse equipamento que está sendo fornecido pelo contratante e que pode 

atrapalhar a performance, eu necessito criar uma cláusula de limitação de responsabilidade em 

determinado aspecto, específica. Isso que eu estou falando é uma coisa interessante, porque eu 

vejo muitas falhas nos contratos a esse respeito. Quando você vê, você tem limitação de 

responsabilidade? Tenho, está ali. Mas é a limitação genérica. Muitas vezes você começa a ver 

no dia a dia do contrato que há situações em que deveria ter sido criada uma limitação de 

responsabilidade específica. Inclusive, vou até dizer, em situações você até dizer: a hipótese de 

haver um problema aqui que não seja factível, não tenha sido possível identificar de quem é a 

responsabilidade, se é minha ou se é do seu outro contratado aqui, então nesse caso nós vamos, 

a minha limitação de responsabilidade será até 50% do dano causado ali. É bem curioso isso. 

Mas isso é o quê? Isso é o resultado da falta de interação entre o jurídico e engenharia.  

Lucila: Certo. Ok. Entrevistado 1B, gostaria de agradecer muito pela entrevista.  

[00:50:26] 
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Lucila: Então eu vou começar o questionário com você. Como eu te falei, são mais ou menos 

umas treze perguntas. Nós vamos falar das cláusulas limitativas ou exonerativas do dever de 

indenizar no contrato de construção, que normalmente vêm, elas vêm limitando os danos 

diretos, aquele percentual do valor do contrato, e normalmente vem com exoneração dos danos 

indiretos lucros cessantes. Basicamente seria sobre essa cláusula, que vem assim nos contratos. 

Primeira pergunta: você prevê nos contratos de organização as cláusulas de exoneração e de 

limitação de responsabilidade nos contratos de construção de maior complexidade? 

Entrevistado 2B: O que acontece? Inicialmente, a gente não tinha limitação de responsabilidade 

nos contratos, porque nossos contratos eram contratos padronizados independente do tamanho 

da obra, a gente usava uma mesma minuta, até porque a gente não tinha executado uma obra 

tão complexa assim. Eram complexas, mas nem tanto. E nesta minuta anterior que a gente 

usava, a gente não colocava limitação de responsabilidade. Na verdade, limitava o valor do 

contrato. Limitação de responsabilidade é o valor do contrato. Depois, com esses grandes 

projetos no mercado, a gente sentiu uma resistência muito grande na própria participação de 

alguns grandes players, algumas grandes construtoras nos nossos processos de compras e 

contratação, por conta dessa cláusula, porque por governança interna, eles não entravam em 

projetos que tinham esse tipo de cláusula sem limitação. Na verdade, no começo era sem 

limitação. Depois teve fases. A gente limitou ao valor do contrato, e agora mais recentemente, 

nos contratos de grandes obras, a gente prevê uma limitação de responsabilidade, salvo engano, 
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em 30%. Eu preciso só checar se é isso, só que nós temos algumas exceções. Então a gente 

limita a responsabilidade em 30% com exceção de dolo comprovado, danos ao meio ambiente, 

problemas de compliance, então tem uma listinha, depois eu até te passo, até te passo a cláusula 

para você ver. 

Lucila: Anteriormente, então na verdade era uma limitação de responsabilidade de 100% do 

valor do contrato que vocês colocavam? 

Entrevistado 2B: Isso. 

Lucila: E tinham essas exceções também ou não? Nessa minuta. 

Entrevistado 2B: Tinha. A gente teve uma primeira minuta sem limitação, aí uma segunda 

limitando a 100% com exceções, e agora nas grandes obras, salvo engano é 100% com as 

exceções. Só preciso confirmar se é 30 mesmo. 

Lucila: E são exonerados, lucros cessantes e danos diretos também, normalmente? 

Entrevistado 2B: A gente tem uma cláusula que prevê que estariam incluídos, danos diretos, 

indiretos, lucro cessantes. Só que a gente já percebeu que nas contratações que a gente fez agora, 

as duas maiores que a gente fez recentes, nós tivemos que negociar essa cláusula, porque não 

foi aceita e a gente acabou, enfim... era o único ponto de divergência no fim de uma super 

negociação supla e a gente acabou abrindo mão dos danos indiretos e lucros cessantes. 

Lucila: Em relação ao modelo de negócio empresarial de construção, que papel você entende 

que essas cláusulas de limitação e exoneração de responsabilidade exerce na implantação de 

grandes projetos? 

Entrevistado 2B: Eu acho que do lado do empreiteiro, exerce um papel de avaliação de risco 

mais precisa. Ou seja, a empreiteira está entrando num projeto onde ela sabe que ela não vai 

sofrer uma perda que pode levar à própria inviabilidade da empresa, de ter que arcar com valores 

muito superiores ao que está ali estabelecido. Para o lado do contratante, que é o nosso, 

obviamente a gente gostaria que não tivesse limitação de responsabilidade, que é um pouco 

óbvio para a gente que você está fazendo um contrato EPC, ou um contrato de empreitada 

global, onde você passa para o empreiteiro que tem uma expertise naquele tema, na execução 

de um projeto, e ele é tecnicamente, vamos dizer assim, responsável por aquele projeto do 

começo ao fim. Limitar a responsabilidade significa que você está compartilhando de alguma 

forma o risco da execução imperfeita daquele projeto. O que, em certos casos, eu entendo que 

não faz sentido. Por mim, eu teria mantido a limitação de 100% do valor do contrato. Mas, 
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obviamente, é algo que a gente percebe que o mercado se organizou, de uma forma, a não 

aceitar esse tipo de limitação, de não limitação, eu diria, e acaba inviabilizando a participação 

das próprias empresas nos projetos. Então do lado do contratante, o contratante acaba 

assumindo um risco da escolha do fornecedor. Ou seja, eu tenho que ter certeza que aquele cara 

vai me entregar, porque se ele não entregar eu vou morrer abraçado com ele e ainda vou ter que 

pagar o prejuízo. 

Lucila: Então qual o papel que você entende? O papel mesmo dessa cláusula. De implantação 

de um grande projeto, de forma geral. 

Entrevistado 2B: Eu acho que é isso, para o lado do empreiteiro, é saber o tamanho do risco que 

ele está entrando. Para nós, para o lado do contratante, é viabilizar a participação de mais players 

no projeto. Acho que é isso, você consegue atrair mais. 

Lucila: Então seria um instrumento importante para a negociação de um contrato de construção? 

Entrevistado 2B: Hoje em dia, sim. De grandes obras, sim, certamente. Ninguém aceita sem 

limitação. 

Lucila: Qual a relevância de prever essas cláusulas nos contratos, e por quê? 

Entrevistado 2B: Eu acho que, o que a gente percebe? Um pouco do que a gente já falou: a 

importância é atrair mais players, talvez ter um pouco mais de cuidado na gestão daquele 

contrato, até porque você se obriga a realmente avaliar a evolução e verificar se o seu 

empreiteiro está caminhando bem, porque afinal de contas, se algo der errado, você também vai 

responder por aquilo, e o que eu acho também? Acho que às vezes, esses contratos de grandes 

obras são valores muito altos, então é difícil dar um problema que atinja uma, vamos dizer 

assim, historicamente, estatisticamente, é difícil ter um problema que seja tão grave, que não 

esteja coberto pelo seguro, por exemplo, e que escape, e que você precise executar ali um 

empreiteiro para que ele te pague aquele valor. É muito raro e é muito difícil isso acontecer, a 

não ser que seja um problema ambiental, por exemplo, que aí a gente entra na exceção do limite 

de responsabilidade. Então o que a gente tentou foi, nas exceções, buscar essa não limitação 

para temas que a gente acha que são os mais perigosos. Então limita-se o seu ponto de vista 

técnico, que é algo que a gente pode ter uma ingerência, uma fiscalização, mas para temas que 

são de compliance, ambientais, ou (inint) [00:09:56] comprovado, uma imprudência técnica e 

tal, aí a gente não limita a responsabilidade. Por que só nesses? Basicamente, para nós, sem 

enrolação: é para atrair mais fornecedores aos projetos. 
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Lucila: Tendo essas cláusulas de limitação e exoneração de responsabilidade o objetivo de 

limitar ou exonerar a indenização, que eventos você entende que sejam objeto dessa indenização 

no contrato de construção? 

Entrevistado 2B: Eu acho que é alguma falha técnica que não seja causada por dolo, alguma 

questão técnica que aconteça e que cause um dano, por exemplo, à própria obra ou a terceiros, 

e que não seja coberto pelo seguro, eventualmente. O que mais? 

Lucila: O que você entende que pretende limitar ou exonerar aí? 

Entrevistado 2B: Eu acho que fundamentalmente é isso, são problemas técnicos da própria obra. 

Eventualmente, alguma questão operacional que aconteça que impeça... eu só preciso ver, 

porque eu não sei se no nosso contrato, eu até perguntei aqui para a pessoa que trabalha comigo, 

se a gente, na minuta padrão, exclui os danos diretos e lucro cessantes, porque se não, estariam 

incluídos aí também. Eventualmente, se numa obra o empreiteiro rompe um cabo de fibra ótica 

de uma cidade, apaga a cidade inteira, os lucros cessantes decorrentes daquele apagão, por 

exemplo, poderiam ser atribuídos dentro dessa cláusula. E esse é o exemplo típico que eles, 

quando vêm discutir a cláusula com a gente, dão, que eles não podem assumir esse tipo... 

Lucila: Então os lucros cessantes estariam dentro da limitação? Não seriam exonerados, eles 

estariam limitados? 

Entrevistado 2B: Sim, entendo que estariam limitados. 

Lucila: O que seria importante para você que essas cláusulas limitassem ou exonerassem para 

atingir a função do negócio? 

Entrevistado 2B: Pensando sob o ponto de vista do contratante, a limitação teria que ser 

puramente técnica mesmo. O resto, problemas decorrentes de outras questões um pouco alheias 

à própria execução do contrato, não deveriam ser limitadas. Então acho que a execução técnica, 

por questões de geotecnia, falhas e tal, poderiam ser limitados à limitação contratual. 

Lucila: E considerando que essas cláusulas, elas são consideradas como instrumentos para 

alocar riscos, quais tipos de riscos você entende que ela pretende limitar ou exonerar? 

Entrevistado 2B: Para o lado do empreiteiro, todas essas questões que podem se tornar amplas 

demais a ponto de serem impagáveis, por exemplo um dano a um bairro inteiro onde ocorram 

várias reclamações por conta de rachaduras, enfim, e que ultrapasse o valor. Um bairro, por 

exemplo, chiquérrimo. Porque sempre quando a gente vai pensar em risco, pensa nos extremos. 

Então, por exemplo, tem um condomínio chique que a obra vai passar do lado, tem uma 
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detonação de rocha, explode, racham todas as mansões dos médicos da cidade. Esse tipo de 

dano, a gente entende que é o dano que estaria incluído nessa limitação de responsabilidade, 

infelizmente. Porque para nós, é um absurdo a gente ter que arcar com alguma coisa decorrente 

disso, mas dentro da função social do contrato, da equidade entre as partes, do 

compartilhamento de um certo risco pelo próprio contratante, a gente acaba assumindo o risco 

de um evento como esse. Mas, de novo, a gente acaba assumindo, Lucila, porque a gente faz 

alguns exercícios e vê que a chance de uma obra dessa dar uma zica dessa tão gigantesca, é 

muito remota. Então você tem um impacto alto, e a probabilidade baixa, na matriz de risco, 

então é muito importante fazer a análise de risco do projeto também. 

Lucila: Então sua visão é que você pretende proteger os riscos (inint) [00:15:55] prevém dessa 

cláusula? O que você pretende proteger aí através dessa locação? Que riscos você pretende 

proteger? 

Entrevistado 2B: Na verdade, eu pretendo proteger quando eu não faço a limitação. Quando eu 

tiro da limitação os riscos ambientais, os riscos de compliance. 

Lucila: Mas pensando no contrato, o que você entende que ele está alocando, que você sabe que 

está com ele o risco, está limitado ao risco do contratado? 

Entrevistado 2B: Acho que é isso, são essas questões mais do dia a dia da obra mesmo, a parte 

técnica e a parte da execução da obra, da própria construtora, a expertise dela dentro do projeto. 

Eu acho que é isso. E eu acho que protege um pouco o orçamento da própria obra, faz com que 

os gestores daquela obra tenham uma concepção mais clara do quanto eles podem ter que arcar 

por eventuais danos. Acho que essas perguntas são mais para o lado do empreiteiro, porque os 

empreiteiros que buscam essa cláusula para se proteger. 

Lucila: Mas você, do outro lado, está negociando com ele o que ele está querendo proteger, 

então eu quero entender o que você está concedendo para ele que ele está se protegendo. Porque 

no caso, que eventos aqui você entende, que você considera compreendido ali na limitação? 

Como você falou, na limitação do construtor, na categoria dos danos diretos. Por exemplo, você 

está limitando 30%, que você falou, com aquelas exceções, então o que você entende que estaria 

limitando a responsabilidade da contratada aqui? Esse 30%, o que estaria lá? Atrasos na entrega 

da obra, para vocês? Vou te dar uns exemplos, vou passando uns exemplos e vou te 

perguntando. Vou te perguntar uns, e eu queria entender, desses 30, eu entendi que tem essas 

exceções, as exceções estão claras. Você falou assim para mim: a gente procura colocar os mais 
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importantes, tirar isso daí. Mas para você, você vai sentar numa mesa de negociação, o que está 

para você ali nesses 30%? Atrasos na entrega da obra estaria nesse limite? 

Entrevistado 2B: Estaria a indenização, não as penalidades. Penalidade a gente trata a moratória 

de uma outra forma. Eu aplico a moratória. Estaria a indenização pelas perdas e danos causados 

por aquele atraso, sim. Por exemplo, outra coisa que poderia entender que está incluído... 

eventualmente se não der certo a execução do contrato, o empreiteiro quer sair daquela obra, 

quer sair. A gente tem um seguro, garantia, que pode ser acionado. Quando o cara abandona, 

ou até mesmo quando ele está em atraso. Além da própria cláusula de responsabilidade, antes 

disso, você tem as garantias contratuais que você faz uso. Então você só vai, na verdade, acionar 

essa cláusula da limitação de responsabilidade, da limitação, quando as garantias contratuais já 

não forem suficientes para cobrir o prejuízo que você teve. Porque querendo ou não, você pode 

acionar uma garantia, recebe da seguradora, está tudo certo. Nós, como contratantes, estamos 

ok. Por exemplo, acontece o abandono da obra, a empreiteira é contratada, fica lá um ano, viu 

que fez as contas errada, avaliou mal, quer sair. Abandona, cai fora, cata tudo e vai embora. O 

que a gente pode fazer? A gente pode acionar o seguro garantia. E esse seguro garantia vai 

cobrir o quê? Vai cobrir a eventual contratação, sobrecustos da contratação de um novo 

empreiteiro, da colocação, os prejuízos decorrentes dali. Se esse seguro garantia não for o 

suficiente, esse valor entraria nessa cláusula de responsabilidade, limitado a 30%. 

Lucila: Nem os custos com a substituição do construtor inadimplente? Não estão dentro desses 

30%? 

Entrevistado 2B: Os custos com inadimplente sim, estão. 

Lucila: Danos diretos dos custos com substituição do (inint) [00:21:23] inadimplente estaria? 

Entrevistado 2B: Estaria. 

Lucila: Acidentes você entende que está incluído? 

Entrevistado 2B: Sim. 

Lucila: Caso de perda de produtividade? Eventos imputáveis ao contratante, você acha que está 

dentro? O disruption? 

Entrevistado 2B: Acho que está, também. Acho que tudo o que não for aquelas exceções 

estaria... 
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Lucila: O que é esse tudo que não for as exceções? Que a gente consegue ver claramente o que 

são as exceções, mas o que seria o tudo dessas exceções? Você consegue lembrar alguma coisa 

a mais, algum exemplo que está dentro desses 30% que você entende que está limitando? 

Entrevistado 2B: O nosso contrato, a nossa limitação de responsabilidade é 60%. Só para 

corrigir a informação. Acidentes de trabalho, danos causados a terceiros, às comunidades em 

geral, perda de material, por exemplo, acho que estaria incluído. Talvez perda de receita, 

quando, por exemplo, o empreiteiro causa um prejuízo à arrecadação da concessionária, por 

exemplo, por interromper um tráfego, ou ter algum acidente que ocasiona um impedimento do 

tráfego e a diminuição da receita, refazimento de obras em decorrência de falhas no projeto, por 

exemplo, também acho que estaria. Interrompimento de interferências. As rodovias tem muitas 

interferências de postes, fibra ótica, saneamento. Então, o rompimento dessas interferências 

também entrariam. Essas coisas. Acho que é isso. Vou dar uma xeretada com o povo da obra, 

eles têm mais repertório para isso, aí eu te mando. 

Lucila: Se você tiver mais exemplos, eu te agradeço. E na categoria dos danos indiretos, o que 

você entende que se pretende limitar ou exonerar? Que eventos? 

Entrevistado 2B: Indiretos, acabei até falando de alguns indiretos no exemplo acima que eu dei. 

Por exemplo, esse rompimento de interferências causa danos indiretos. Danos à imagem, 

reputação, decorrente de alguma questão, sei lá, qualquer, na obra ou decorrente de algum ato 

ou fato que tenha ocorrido por culpa do empreiteiro, também, dano indireto estaria na limitação 

de responsabilidade. 

Lucila: Que exemplos no contrato de construção? O que estaria como danos indiretos, o que 

estaria exonerando ou limitando? 

Entrevistado 2B: Eu acho que, por exemplo, no nosso contrato, o que eu mais vejo como dano 

indireto, que a gente sempre pensa, é perda de receita mesmo. Perda de receita operacional 

nossa. Então algo que aconteça na obra, na execução do contrato que interrompa a nossa 

possibilidade de arrecadação, que é do que a gente vive. A gente vive de arrecadação de 

pedágio. E a gente tem uma limitação no nosso seguro operacional com relação a isso. Então o 

seguro cobre até determinado ponto. Tem um ponto que não vai cobrir. Então esse montante 

que a gente perde, a gente vai cobrar do empreiteiro, se for algo causado exclusivamente por 

eles. 

Lucila: Você comentou no início sobre, teve um contrato que eles quiseram conquistar 

exoneração nesses danos indiretos. O que era importante lá que vocês não queriam abrir mão 
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por ser dano direto, e eles queriam, justificando que queriam que fossem (inint) [00:27:03] 

diretos, o que seriam? Exonerar o que nesses danos indiretos? 

Entrevistado 2B: Basicamente isso, eles entendiam que era muito ampla essa possibilidade de 

responsabilização por perda de receita e algo do gênero, até por conta dessa obra específica 

estar num ambiente muito urbano onde poderiam acontecer incidentes com a comunidade, eles 

não queriam assumir essa responsabilidade de danos indiretos e lucros cessantes a terceiros 

decorrentes da ação, mas não diretamente ligados a ela. E a gente queria apertar para que eles 

fossem responsáveis, porque o risco também era muito grande de a gente ter que assumir aquilo, 

a gente excluir danos indiretos do contrato. Então foi isso, na verdade. Foi mais pensando em 

perda de receita e danos à comunidade lindeira. Por alguma questão de explosivo, eu acho que 

na época era. Não me lembro muito bem. 

Lucila: Algo sobre o tema que você gostaria de acrescentar? 

Entrevistado 2B: Acho que era isso. Eu acho que o que preocupa a concessionária, o contratante 

enquanto parte no contrato e enquanto tomador do serviço, é exatamente a entrega no prazo e 

com a qualidade que você contratou. O que a gente vê muitas vezes, Lucila, são empreiteiras 

que fazem um grande esforço para ganhar o contrato, acreditando que ainda existe um ambiente 

de aditivos como era no passado, e isso não existe mais, não cabe mais isso. E a gente não 

trabalha dessa forma. Então a gente faz uma análise pré-contratual dos fornecedores bem 

minuciosa para evitar esse tipo de jogo de planilha, ou então colocar valores muito aquém do 

que se pratica para tentar ganhar o contrato e depois buscar aditivo. Então a gente tentou, na 

medida do possível, fazer um contrato que fosse equânime, até certo ponto, de uma maneira 

que pudesse atrair mais investidores, a gente assumiu riscos nesses contratos, riscos geológicos 

a gente assumiu em alguns contratos, riscos de desapropriação, desocupação da área, riscos de 

obtenção de licença ambiental é nosso, porque a gente é responsável pelo pedido. Obviamente 

a empreiteira tem outros tantos que ela assumiu, mas o que a gente vê é que a execução 

contratual ainda é muito difícil. Existem empreiteiras que têm times especializados em claims, 

e que se aproveitam de brechas, que o contrato pode ser perfeito, mas na vida prática, ele não 

consegue cobrir todas as hipóteses, se não a gente vai escrever uma bíblia desse tamanho, então 

a gente tenta abarcar tudo, mas não consegue. E o que a gente percebe é que na gestão contratual 

ainda tem muita malícia, muita má fé. A gente procura trabalhar e esse tipo de fornecedor, a 

gente exclui da lista, esses que costumam dar problema por conta dessa atitude muito agressiva 

nos claims. E a gente sempre tenta, na gestão contratual, ter uma postura justa. Então se de fato 

aconteceu aquele evento, se de fato o projeto tinha um problema, aí sim a gente senta, negocia 
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e estabelece. Com relação a essa questão de responsabilidade, fazendo de fato um retrospecto 

dos nossos 20 anos de história de concessão, poucas vezes eu vi a concessionária tomar um 

prejuízo tão grande a ponto que ultrapasse uma limitação de responsabilidade dessas. É óbvio 

que quando você não espera, as cacas acontecem. Mas a gente teve um evento que a gente de 

fato assumiu um prejuízo porque houve uma queda de um túnel. Não tinha ninguém, não teve 

nenhuma vítima, mas a gente teve um prejuízo muito grande material. A empreiteira tentou se 

esquivar de todas as formas de assumir a culpa. E isso tem muito. Até você chegar na cláusula 

de limitação de responsabilidade, você tem toda uma discussão sobre a responsabilidade pela 

ocorrência do evento. Então, em contratos em que o projeto não é da construtora, a construtora 

recebe o projeto montado e vai só executar, os de empreitada, sempre ela vai botar a culpa no 

projeto. Então sempre tem essa queda de braço para que esta cláusula não seja acionada. Nesse 

caso, embora a gente tenha argumentado, a gente resolveu não levar adiante. A empresa até 

faliu, foi embora. Mas foi um prejuízo que a gente acabou assumindo, que a gente poderia ter 

acionado essa cláusula da responsabilidade. 

Lucila: Entrevistado 2B, muito obrigada. 

Entrevistado 2B: Obrigada você. Se quiser mais alguma informação... eu vou te mandar a nossa 

cláusula como ela está escrita e com as exceções para você ter aí também. 

Lucila: Maravilha. Manda sim. Obrigada. 

[00:33:35]  
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____________________________________________________________ 

(INÍCIO) 

[00:00:00]  

Lucila: Conforme a gente conversou, nós vamos conversar sobre as cláusulas de limitação de 

ação de responsabilidade, aquelas que normalmente a Estrutura Típica nos contratos de 

construção, que costuma prever o dever de indenizar, estabelecendo um percentual de limitação. 

Normalmente, sobre o valor do contrato para os danos diretos e com aquela questão de 

exceções, e também assim como a exoneração do dever de indenizar dos danos indiretos e 

lucros cessantes. Normalmente a cláusula padrão. Vamos para a primeira pergunta: Você prevê 

nos contratos de sua organização as cláusulas de exoneração de limitação de responsabilidade 

nos contratos de construção de maior complexidade, do fornecimento?  

Entrevistado 3B: Sim. Hoje, como você sabe, eu trabalho em uma empresa fornecedora de 

equipamentos, mas se a gente considerar, às vezes até tem consórcio com construtora e tal, mas 

é, inclusive, uma diretriz da empresa para fornecimento de equipamento, fornecimento de 

sistema, contratos em geral que a empresa participa, tem a previsão da cláusula. Deve ser uma 

exigência que tem, via de regra.  

Lucila: Em relação ao modelo de negócio empresarial de construção, que papel você entende 

que as cláusulas de exoneração e de limitação de responsabilidade exercem na implantação 

desses grandes projetos?  

Entrevistado 3B: Até com o meu passado mais de empresa construtora e hoje, eu entendo que 

é um papel bastante relevante. Muitas empresas do mercado consideram extremamente 

necessário que tenha essa limitação e algumas não participam se não tiver. Então imagino que 

o papel é relevante. Óbvio que tem, não sei se a gente vai entrar com mais detalhe nisso na 
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frente, mas acho que tem uma diferença quando são contratos privados, e aí tem uma liberdade 

maior para negociar, que normalmente aí que se faz a exigência mesmo de que existam as 

cláusulas. Quando tem contratos públicos que, às vezes, pela questão legal própria não é 

possível inserir da maneira que a gente faz com contratos privados, mas pela minha experiência 

é algo bastante relevante e importante.  

Lucila: Qual a relevância? Por quê?  

Entrevistado 3B: Porque as empresas querem entender o risco ao ingressar naquele contrato. 

Como são contratos, via de regra, de valores elevadores, às vezes de construções ou de sistemas 

complexos e de longo prazo, anos, e que envolvem normalmente uma mão-de-obra intensiva, 

o que eu entendo é que você tem um risco. Por toda essa gama representa um risco muito grande. 

Às vezes você pode estar fazendo um empreendimento que nem é de um valor tão significativo, 

mas se você não limitar e você incorrer, por exemplo, não tiver a limitação ou a não exclusão 

do lucro cessante dos danos indiretos, pode acontecer, em algum momento, que você tenha um 

prejuízo, um atraso na entrega daquele empreendimento, que vai gerar, se não tiver limitação 

do lucro cessante, perda de receita, que fica inviável para uma empresa executora, construtora 

ou fornecedora arcar com isso. A relevância que eu entendo é mitigação de risco e se você não 

consegue mitigar o risco, você normalmente não entra para executar.  

Lucila: Até vou colocar um ponto para você. Se você puder colocar, como você já esteve nas 

duas posições, tanto da contratada como do fornecimento, seria ótimo.  

Entrevistado 3B: Eu já te digo que é bem semelhante.  

Lucila: Até como você mesmo falou, consórcio você vai ter mais ou menos.  

Entrevistado 3B: Eu acho que é semelhante o mindset. Você deve incluir e negociar essas 

cláusulas. Isso é bem semelhante.  

Lucila: Porque elas vão chegar em algumas particularidades. Tem duas cláusulas de limitação 

e de exoneração de responsabilidade. O objetivo é de limitar ou exonerar a indenização? Que 

eventos você entende que seriam objeto dessa indenização em um contrato de construção?  

Entrevistado 3B: Repete.  

Lucila: Tem do elo objetivo de limitar ou exonerar a indenização? Que eventos que você 

entende que seriam objeto dessa indenização?  

Entrevistado 3B: Eu entendo que é limitar ou exonerar as perdas e danos em geral que pode 

obter daquele ato ilícito, daquele descumprimento contratual ou qualquer coisa do gênero. Não 
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sei se você está falando de eventos propriamente ou se você está falando do que a gente deve 

limitar.  

Lucila: Que eventos estariam dentro dessa limitação? Qual seria o objeto da indenização?  

Entrevistado 3B: A princípio, eu acho que é mais o contrário. Às vezes é mais fácil você ter 

uma regra geral de limitação e de exclusão e negociar alguns eventos que sim deveriam ser 

objeto daquela limitação e daquela exoneração. Por exemplo, se tiver um dano contra terceiro, 

você não vai poder limitar. Ou tiver uma questão de uma quebra de confidencialidade, que é 

uma coisa difícil de mensurar, ou propriedade intelectual. Fora isso, eu entendo que todas as 

perdas e danos contratuais devem ser limitadas, devem ser abordadas nessas cláusulas de 

limitação e exoneração.  

Lucila: Mas que eventos você entende aí que estariam limitando?  

Entrevistado 3B: Você fala de evento o quê? Descumprimento contratual?  

Lucila: É, no contrato de construção.  

Entrevistado 3B: Se você está falando do evento, eu acho que qualquer descumprimento 

contratual (inint) [00:07:11].  

Lucila: É isso aí mesmo. Desculpa te interromper. Nesse descumprimento, você está limitando 

a vinte, 30% essa responsabilidade. Que eventos estariam sendo limitados?  

Entrevistado 3B: Eu acredito que do âmbito do contrato toda ação ou omissão tem que estar 

limitada, ou seja, os seus danos, as consequências dos seus danos devem ser limitadas, porque 

ela só vai ser efetiva se você conseguir ter uma mensuração do que pode ser limitada. Vai ser o 

ato ilícito, descumprimento contratual, etc, os atrasos. Amplamente, tudo aquilo que foge do 

que era esperado da (inint) [00:08:02] contratual e que pode gerar uma indenização.  

Lucila: O que você entende que se pretende limitar ou exonerar?  

Entrevistado 3B: Eu entendo que são os dados que uma parte tem que pagar a outra, devido ao 

descumprimento contratual, amplamente falando, um atraso, qualquer coisa que gere isso. Eu 

entendo que é isso que tem que ser exonerado. Assim, danos amplamente. Aí pode entrar como 

você já falou, lucros cessantes, danos indiretos, mas em geral eu acho que é isso.  

Lucila: Que expectativa que você entende que atingiria com essa ferramenta, utilizando essa 

cláusula, ou seja, qual a expectativa sua ao contrato prever essas cláusulas de limitação e 

exoneração de responsabilidade?  
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Entrevistado 3B: Eu entendo que é para a empresa executora, construtora, fornecedora entender 

o risco que ela corre na execução daquele contrato, propriamente. Como você sabe, por 

exemplo, como é muito comum limitar o valor do contrato, o percentual do contrato, vinte, 

trinta, cinquenta, 100%. A empresa sabe que se ela aceitar aquele contrato, ela vai estar limitada 

àquele determinado risco e eu acho que isso serve para promover a própria continuidade do 

negócio dela. Ela aloca um percentual de risco ali para aquele projeto. Se ela não tiver nenhuma 

limitação ou nenhuma exoneração, ela vai estar sempre com o projeto ali, que corre um risco 

de quebrar a empresa, porque você não sabe, de antemão, quais são os eventos que podem gerar 

danos ali. Eu entendo que é a própria viabilidade dos negócios da empresa.  

Lucila: O que seria importante para você que essas cláusulas limitassem ou exonerassem para 

atingir a função do negócio?  

Entrevistado 3B: O que eu vejo normalmente: é uma limitação, é uma exclusão dos chamados 

danos indiretos, consequenciais, vai depender um pouco de onde a gente está falando, mas 

falando de Brasil estou entendendo, você limitar lucros cessantes, perda de receita, perda de 

contrato, somar os danos indiretos, aí tem a discussão dos lucros cessantes. E dentro do dano 

que você eventualmente causar diretamente a outra parte, normalmente você limita também a 

um valor que é usual que esteja proporcional ao valor do contrato, de prejuízos efetivos que 

você pode causar. Eu entendo que isso é a regra normalmente que a gente espera na prática de 

mercado até.  

Lucila: Você falou de riscos. Considerando que essas cláusulas são consideradas como 

instrumento para alocar riscos, quais tipos de riscos você entende que a cláusula pretende limitar 

ou exonerar?  

Entrevistado 3B: Via de regra, ela exonera riscos causados por danos indiretos, e aí os danos 

indiretos consequenciais, perda de receita, perda de contrato, lucro cessante. Por quê? Porque é 

muito difícil para uma empresa, ao assinar o contrato, mensurar o valor que ela pode gerar nesse 

tipo de risco. Se a gente está falando aí de contrato de construção de infraestrutura, que você 

vai de repente entregar uma rodovia, você vai entregar um porto, uma linha de metrô, de trem, 

que ela vai começar a operar e vai ter uma receita significativa e aí você assumir, por exemplo, 

o risco da perda de receita dessa linha dessa rodovia, desse porto, é algo que a maioria das 

empresas não consegue assumir. Então eu entendo que eles limitam isso, esses danos indiretos, 

e mesmo nos danos diretos normalmente a lógica da empresa é limitar aquilo que ela iria ganhar 

com aquele contrato. Normalmente tem uma limitação proporcional ao valor do contrato, que 

aí as partes negociam.  
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Lucila: Que riscos você entende dentro dos danos diretos? Quais tipos de riscos? Como (inint) 

[00:12:48] ou como a construtora?  

Entrevistado 3B: Normalmente a gente não entra, eu penso assim, na negociação da cláusula. 

Você não entra na delimitação de quais seriam os riscos. É uma questão de geral de prejuízos e 

danos que uma parte pode causar a outra. Normalmente também não está vinculado isso a 

penalidade, porque penalidade é acentuada, é uma discussão diferente, mas, em geral, seriam 

todos os danos que uma parte possa causar a outra direto nesse contrato. Aí pode ser, a gente 

falando de construção, prejuízo efetivo de dar um problema em algum equipamento, a 

contraparte, a outra empresa, por exemplo, gastar mais com a própria mão-de-obra interna, 

porque aquele contrato teve um atraso e você teria que arcar com isso. São normalmente esses 

riscos mais comuns, como a gente está falando de dano direto, e questões como aceleração e 

atraso na execução do projeto, o que isso pode causar. A outra parte pode alegar que entregou 

mais força de trabalho que gastou mais material, gastou mais equipamento. Normalmente esses 

seriam os eventos causados por dano direto e que a gente pretende limitar.  

Lucila: São esses eventos que você pretende proteger? 

Entrevistado 3B: Exato.  

Lucila: Que eventos que você entende que se consideram compreendidos na limitação de 

responsabilidade do construtor na categoria de danos diretos? Eu vou te dar uns exemplos. Aqui 

o caso, eu perguntei para você: 20%, 30%, 50%, 100%. A gente coloca aquelas exceções dos 

danos diretos aqui. Não está compreendido nessa limitação tais, tais e tais. Mas o que está 

compreendido nessa limitação? O que está nesses vinte, nesses trinta, nesses cinquenta? O que 

para você é importante? O que você entende que esteja compreendido nessa limitação? No 

contrato de construção, se você tiver uma outra visão como fornecedor, (inint) [00:15:22] como 

consultor aqui. Eu vou colocar uns exemplos para você. O atraso na entrega da obra.  

Entrevistado 3B: Estaria limitado, eu entendo. Estaria dentro desse percentual.  

Lucila: Casos de perda de produtividade, disruption.  

Entrevistado 3B: Acho que perda de produtividade já teria uma discussão.  

Lucila: No caso do contratante aqui, no caso de disruption.  

Entrevistado 3B: Eu acredito que isso está dentro também da limitação. Estou aqui pensando, 

honestamente, se perda de produtividade você poderia. Eu acredito que estaria dentro. Pensando 
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aqui se você poderia alegar que é um dano indireto. Mas acho que, nesse caso, não. Nesse caso 

seria um dano direto, então acho que está dentro da limitação.  

Lucila: Custo de refazimento.  

Entrevistado 3B: Eu entendo que a princípio estaria dentro da limitação, mas muitas vezes já vi 

cláusulas que excluem isso claramente da limitação, porque entende que você tem a obrigação 

de entregar aquilo que foi acordado.  

Lucila: Aqui, no caso, seria assim, que eu acho que é importante: quando você sentaria em uma 

mesa para negociar um contrato, o que vem a sua mente que seria importante que estivesse 

nessa porcentagem, para você?  

Entrevistado 3B: Eu, como sou da ala da contratadas, para mim é importante incluir tudo e não 

deixar nenhum evento fora. A gente acaba, não sei se já seria mais fácil fazer essa abordagem, 

mas a gente acaba negociando mais as exceções do que estaria. Por mim, como construtor, 

como fornecedor, eu deixaria a cláusula o mais importante possível. Esses custos de 

refazimento estariam, essa perda de produtividade estaria, eventual gasto maior com materiais 

e com mão-de-obra por parte do proprietário também. Agora não sei se a gente antecipa ou se 

você vai perguntar na frente, normalmente tem os eventos de exceção.  

Lucila: Sim. A minha pergunta, que eu queria entender melhor, não é a exceção, mas o que 

seria importante que não tivesse a exceção e que estivesse aqui. Qual a intenção: o que você 

aceitaria? Eu aceito tirar isso, isso e isso, mas isso aqui, para mim, tem que estar nessa 

porcentagem.  

Entrevistado 3B: Você está falando em dado direto, não é?  

Lucila: Estamos falando de direto. Custos com substituição do construtor inadimplente? Você 

acha que estaria nessa porcentagem? 

Entrevistado 3B: Eu entendo que se há um descumprimento e você precisa substituir o 

construtor, alguém na obra, esse custo deveria estar dentro da limitação.  

Lucila: Acidentes?  

Entrevistado 3B: Acidentes eu não recordo de negociar que esteja dentro da limitação. 

Acidentes eu não lembro, porque acidente acho que é amplo. Você poderia ter um fator que 

envolve terceiro. Honestamente, nunca foi tema de incluir expressamente.  

Lucila: Mas você não excluiu, por exemplo, não estava como exceção?  
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Entrevistado 3B: Boa pergunta. Eu acho que isso seria controverso, então. Acho que depende 

muito do acidente e da consequência que ele gerou. Se é algo dentro da execução de uma obra. 

Eu acho que a relação contratual entre as partes, tudo bem, teve um acidente que gerou um 

problema em um veículo, em um equipamento, então acho que estaria limitado. Agora, um 

acidente que gerou um dano ao funcionário, a um terceiro, eventualmente. Se não tem essa coisa 

expressa, eu entendo que não estaria limitado, porque envolve as partes terceiras.  

Lucila: Encerramento, termination? 

Entrevistado 3B: Sim, estaria limitado.  

Lucila: O que mais você acha importante e que estaria dentro dessa porcentagem aí?  

Entrevistado 3B: Você falou de garantia. As penalidades vão ter que estar, de certa forma. É 

que normalmente você negocia uma limitação específica, mas ela deve estar e não acho que 

deve ser isso além. Desde que fique claro como está a estrutura daquele contrato, mas ela deve 

estar dentro da limitação. Custos com o refazimento, defeitos, a princípio eu gostaria que 

estivesse limitado, mas muitas vezes eu acho que isso não é possível, eu, do lado da contratada, 

do construtor, porque você não deixa de ter a obrigação de entrega, a obrigação de fazer, e aí a 

gente está falando de limitação de danos. Sua obrigação com o (inint) [00:21:38] contratual 

permaneceria, mas claro que a gente vai chegar principalmente com relação a performance, em 

situações que com o que foi acordado você não consegue cumprir e você pode empregar mais 

e não conseguir. O ideal seria para o construir, para o fornecedor, estar incluído dentro dessa 

limitação também.  

Lucila: O que mais para o fornecedor, que você lembra que seria importante na negociação? 

Que você senta e fala: para mim tem que estar, eu não vou abrir mão como exceção de tal e tal 

coisa, para mim tem que estar aqui nessa porcentagem.  

Entrevistado 3B: Normalmente, você sempre pensa a porcentagem como aquilo que eu 

eventualmente vou indenizar para o dono da obra. Não é o contrário. A gente sofre mais 

demanda, digamos assim, do dono da obra. Eu entendi que a gente está falando, e realmente 

esse exercício que a gente está fazendo aqui é interessante, porque acaba não indo na relação 

exaustiva do que está dentro, mas do que está fora, mas eu acho que deveria estar tudo. Custos 

com eventuais advogados em discussões judiciais, com experts, com consultores. Isso teria que 

estar dentro dessa limitação. Tudo que eu vou utilizar para manter uma demanda ou o acesso 

contábil, o acesso técnico. Dos meus custos de refazimento, como a gente já falou. O meu custo 

adicional com material, com serviço, com a mão-de-obra. Vias de regra, toda indenização de 
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dano direto deveria estar. Tem mais algumas coisas que a gente consegue aprovar com uma 

exclusão, mas a inclusão, deveria constar tudo aquilo que eu posso vir a indenizar, e aí às vezes 

é até difícil você limitar, porque você não sabe o que pode surgir, mas agora me lembrei disso, 

honorários e tal. Acho que deve estar incluído.  

Lucila: Ok. Na categoria de danos indiretos, o que você entende que se pretende limitar e 

exonerar? 

Entrevistado 3B: Via de regra, eu acho que tem uma discussão para lucros cessantes, mas lucro 

cessante, perda de receita, perda de contrato. Eu acho que tem uma questão do contrato 

brasileiro e às vezes a influência que a gente tem lá fora, porque como a gente muitas vezes 

importa o texto do contrato lá fora, e você conhece tão bem quanto eu, vem aquela coisa danos 

consequenciais, danos de tal, que não é uma coisa muito clara na legislação brasileira, e aí a 

gente acaba botando uma gama de expressões. Aqui pode significar o mesmo e que lá fora, 

quem já viu contrato anglo-saxão, realmente eles precisam ser mais limitados e aí vem todos 

aqueles danos. Eu acho que aqui, no Brasil, é mais amplo você colocar os danos indiretos como 

um todo, danos indiretos e consequenciais, que estaria abrangendo tudo isso, e existe, eu já vi, 

uma discussão de se os lucros cessantes, onde eles entrariam, direto ou indireto. Aí eu poderia 

dizer que a gente pode colocar o lucro cessante, claramente, quando você é subcontratado, 

construtor ou fornecedor, você quer que o lucro cessante esteja excluído, então você deixa isso 

claro, porque tem quem diga que o lucro cessante seria direto do dano causado, ele poderia ser 

considerado um dano direto, então é bom você situar. Eu situaria lucro cessante, danos indiretos. 

Aquilo de botar perda de receita, eu acho que até está dentro, é uma espécie do que o dano 

indireto mais amplo abarcaria tudo isso.  

Lucila: Você acha que ele seria gênero e os outros seriam espécies?  

Entrevistado 3B: Sim.  

Lucila: Lucros cessantes seriam uma exceção do dano direto, é isso?  

Entrevistado 3B: Lucro cessante eu acho que, independentemente da discussão aí, eu sei que 

tem (inint) [00:26:11] jurisprudencial. A ideia, via de regra, do construtor e do fornecedor é 

excluir exatamente por ele não conseguir mensurar. Como seria isso? Então você tem que 

colocar como algo que eu quero excluir. Então ele entraria no dano indireto. Você pode também, 

embora é raro, tentar discutir que o lucro cessante é dano direto e botar ele dentro da limitação 

do dano direto, 50% do contrato, 100%, mas via de regra o que eu vejo quando eu busco 

negociar é que o lucro cessante seja considerado um dano indireto e esteja excluído.  
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Lucila: Ok. Há algo sobre o tema e sobre essas cláusulas que você gostaria de acrescentar? 

Entrevistado 3B: Eu acho que até nesse bate-papo aqui, que a gente viu, nessa entrevista, quanto 

mais claro estiver que você está negociando, o que está dentro daquela limitação, as exceções 

a essa limitação, o que é limitação do dano direto e o que é exclusão do tipo de dano, que 

normalmente é do indireto. Cuidado com as traduções de inglês para português. A gente 

trabalha com contratos América Latina, já me peguei usando outra coisa, que não era cabível 

naquela situação, exatamente porque você importou uma tradução. Eu acho que quanto mais a 

gente puder delimitar, melhor, e se a gente negociar exceções à regra, também deixar muito 

claro quais são as exceções.  

Lucila: Ok. Maravilha. Entrevistado 3B, obrigada.  

[00:28:08] 
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(INÍCIO) 

[00:00:04] 

Lucila: Oi, Entrevistado 4B, boa noite. Podemos começar já o questionário? 

Entrevistado 4B: Sim, podemos. Boa noite. 

Lucila: Vamos para a pergunta número um. Você prevê, nos contratos dos seus clientes, 

cláusulas de exoneração e de limitação de responsabilidade nos contratos de construção de 

maior complexidade? 

Entrevistado 4B: Sim. Praticamente, eu não me lembro de um contrato que não tinha um tipo 

de previsão nesse sentido, seja exonerando algum tipo de responsabilidade, seja deixando claro 

algum tipo de responsabilidade ou limite. Mas, sim, sempre tem. 

Lucila: Em relação ao modelo de negócio empresarial de construção, que papel você entende 

que essas cláusulas de exoneração de limitação de responsabilidade exercem na implantação de 

grandes projetos?  

Entrevistado 4B: Eu acho que o papel é de permitir, possibilitar que você tenha uma clareza de 

qual é a responsabilidade ou de você depois conseguir concretizar aquele contrato e aquelas 

responsabilidades num determinado valor e, a partir daquele valor, você conseguir extrair um 

preço, de um preço você conseguir um financiamento, se for preciso, de um preço você 

conseguir pensar numa proteção, como um seguro, uma garantia. Eu acho que ele tem um papel 

importante que é de delimitador das responsabilidades, de até onde vai, para depois você 

conseguir quantificar aquilo. Então você vai do qualitativo para o quantitativo e, chegando no 
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quantitativo, você define, a partir daquela definição, você tem diversos desdobramentos, tanto 

de contingencia, formação de preço, garantia, financiamento, se for o caso. É uma forma de 

você, no final do dia, viabilizar o negócio. Porque, se você deixa, acredito eu, de uma maneira 

muito aberta, muito ampla, se não limitações, sem ao tem clareza na atribuição de risco, como 

é que você, dono do empreendimento, vai pedir um financiamento? O banco vai chegar e vai 

falar: espera aí, mas quanto é aquilo ali? O que você quer construir? Quanto vai ser construído? 

O mesmo para o construtor. O construtor vai falar: eu vou ser responsável até quanto? Qual é o 

valor, até onde vai? Eu posso quebrar ou não? Então, ele delimita as condições para facilitar 

tomadas de risco, assunção de responsabilidade et cetera. 

Lucila: Então, seria um instrumento importante para a negociação de um contato de construção? 

Entrevistado 4B: É fundamental. Tem uma discussão, uma vez com um advogado argentino, 

ele fazia, não sei se ainda faz, parte de uma instituição de gestão de contratos, e ele fala que 

todo advogado começa discutindo ou a principal discussão é muito focada no limite de 

responsabilidade. Mas aonde dá problema numa arbitragem, normalmente está atrelado à falta 

de clareza do objeto contratado, e que o advogado deveria dar atenção muito grande para uma 

melhor clareza, uma melhor descrição do objeto do contrato. Então, aqui eu acho que é curioso 

fazer esse comentário porque, por um lado, ele tem razão, você olhando sob a ótica do que dá 

problema, de disputa, por outro, que eu acho que é o enfoque da sua pergunta, é o assunto, como 

até falei na resposta anterior, ele é extremamente relevante para você conseguir delimitar e, a 

partir dali, tomar decisões. Então, o objeto é muito importante, mas a discussão de alocação de 

responsabilidades ela é fundamental para você conseguir trazer os seus limites de atuação e 

depois até atrelar isso ao escopo. Muitas vezes no escopo, você tem lá no contrato o que eu vou 

fazer e o que eu não vou fazer. Enfim, isso, de certa forma, sempre vai se conectar com as 

responsabilidades e os limites. 

Lucila: E quais responsabilidades que você entende que está limitando aqui? 

Entrevistado 4B: Você vai limitar, por exemplo, garantia técnica. Você vai falar: está limitado 

a dois anos, está limitado a cinco anos de solidez e segurança. Então, você vai limitar até onde 

o construtor tem obrigação de voltar e refazer. Você vai limitar ou esclarecer qual que é o dano 

que uma das partes deve arcar se ela gerar algum prejuízo. Então, por exemplo, um dano 

ambiental. Normalmente, nos contratos brasileiros, um dano ambiental você não limita. Um 

dano a terceiro. Normalmente, nos contratos brasileiros, você não limita, mas eu já vi contrato 

internacional que fala: o limite é de 100% de responsabilidade do contrato, mas, dentro desse 

100%, está danos a terceiros. Ou seja, se tivesse um dano a terceiros maior do que 100% do 
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contrato, o excedente ficaria para o dono. No Brasil, isso não é muito comum. Então, quais os 

danos estariam limitados. Normalmente, se exclui ali um lucro cessante, você transfere um lucro 

cessante para um liquidated damages. Você pega um valor, por exemplo o de atraso, estabelece 

uma quantidade de dano que aquele atraso pode gerar, quantifica ele e aplica aquilo, mas você 

estabelece que não pode ser nada além daquilo. Já há outros contratos, que nem o da Petrobrás 

por exemplo, que eles colocam lá: a multa é com fundamento no artigo 416, parágrafo único, 

acho, que diz o seguinte, que a penalidade é o mínimo indenizatório, ou seja, além daquilo pode 

ter mais indenização. Por outro lado, você pode ter uma cláusula dessa e você pode ter uma 

outra cláusula dizendo: tudo bem, a multa é um mínimo indenizatório, mas o limite total de 

indenização é de 20% do valor do contrato, por exemplo, você pode estabelecer um valor. 

Então, você tem diversas variáveis. Mas, o que se busca normalmente? Performance, tanto de 

qualidade, quanto de prazo; garantias, e eu estou falando não de garantias financeiras, mas 

garantias técnicas, que está atrelado à performance, ou seja, garantias por um defeito; e alguns 

riscos difíceis de controlar.  

Lucila: Mas nós estamos falando das responsabilidades, vamos voltar. Você está falando das 

responsabilidades, que eu perguntei para você quais responsabilidades, seriam essas? 

Entrevistado 4B: Essas que você vai buscar limitar ou tratar de alguma forma, é isso que eu 

vejo. 

Lucila: É porque você entrou em riscos. 

Entrevistado 4B: É verdade. 

Lucila: Não seria responsabilidade pelos riscos, na verdade, não é? 

Lucila: É uma responsabilidade pelo risco. Mas, por exemplo, eu tenho a responsabilidade de 

executar uma obra, eu vou executar uma planta industrial ou, que seja, um prédio. Vamos fazer 

até mais simples, vou executar um prédio. Na hora de executar o prédio, para fazer o prédio, eu 

vou precisar fazer a sustentação dele. Se tiver um problema no solo, é um risco, não é uma 

responsabilidade, você tem razão, é o risco do solo, mas eu tenho que tratar isso dentro de um 

limite de atribuições das partes. Então, se tiver esse risco, quem arca com ele, quem, no final, é 

responsável por aquele risco, pelo ônus decorrente daquele risco? Você vai precisar tratar. Pode 

ser do construtor, ou, não, é do dono, você pode compartilhar esse risco: parte é do dono, parte 

é do construtor. Mas é isso que eu diria. Você perguntou: o que você vai tratar na cláusula de 

limite de responsabilidade? Eu acho são as obrigações principais, performance, o atraso. 
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Lucila: Se elas seriam instrumentos importantes, que ela limitaria as responsabilidades e que 

seriam essas responsabilidades que você enumerou. 

Entrevistado 4B: Sim. 

Lucila: Que seria, você falou, atraso. 

Entrevistado 4B: Atraso, a qualidade, performance por qualidade, performance por prazo, 

defeitos pós performance, que é o período de garantia técnica, e riscos, que a gente falou, 

começou a cair em risco geológico et cetera. 

Lucila: E você acha que o risco geológico também estaria aí também, nessa limitação na 

responsabilidade? 

Entrevistado 4B: Sim. 

Lucila: Qual a relevância de prever essas cláusulas nos contratos? Por quê? 

Entrevistado 4B: Eu voltaria na resposta da primeira pergunta, é você conseguir estabelecer 

critérios mais abstratos para critérios mais concretos. Então, um risco geológico é abstrato. Mas 

se eu falo que o risco geológico é de uma das partes ou ele está limitado a um determinado 

valor, você começa a criar parâmetros concretos para que você consiga precificar ou 

contingenciar. Então, para a minha finalidade, a relevância de se estabelecer limites ou 

atribuições é você conseguir ter maior clareza de como quantificar aquele empreendimento. 

Lucila: Entrevistado 4B, desculpa, o seu vídeo está congelado. 

Entrevistado 4B: Poxa vida. Pior que eu estou me mexendo aqui.  

Lucila: Mas não tem problema. 

Entrevistado 4B: Você está me ouvindo? 

Lucila: Estou, estou te ouvindo perfeitamente. Mas, tudo bem, porque eu acho que está 

gravando, se você desligar dá problema. 

Entrevistado 4B: Tudo bem. Não voltou ainda o vídeo? 

Lucila: Não. 

Entrevistado 4B: Engraçado que para mim não fala nada aqui que está ruim a conexão. 

Lucila: Tudo bem, não tem problema, é só para saber. Mas eu acho que está gravando, não é? 

Entrevistado 4B: Está, continua, para mim, “você está gravando”. 
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Lucila: Vamos para a quinta pergunta. Tendo as cláusulas de limitação e exoneração de 

responsabilidade com o objetivo de limitar ou exonerar indenização, que eventos você entende 

que seria objeto dessa indenização no contrato de construção? 

Entrevistado 4B: Normalmente, você pode ter até no contrato penalidade, mas eu vou tratar a 

penalidade aqui como liquidated damages. Eu acho que o evento é por atraso, de novo, por 

performance, (inint) [00:13:56] não atingir um nível mínimo de performance da planta, de 

produção de uma planta industrial, por exemplo. O que mais? Volta à sua pergunta. 

Lucila: Tendo as cláusulas de limitação e exoneração, com objetivo de limitar ou exonerar 

indenização, que eventos você entende que seriam objetos dessa indenização? 

Entrevistado 4B: Certo. 

Lucila: Que eventos seriam indenizáveis num contrato de construção. 

Entrevistado 4B: Então, os eventos indenizáveis. 

Lucila: Que seriam limitados ou exonerados, que essa cláusula se aplicaria.  

Entrevistado 4B: Sim. O evento indenizável sempre está atrelado à perda no final da 

produtividade ou da finalidade que aquele contrato se propõe. Então, no final, o evento vai ser 

um lucro cessante, uma perda de receita. Mas, ao mesmo tempo, normalmente, você exonera. 

Você fala: as partes não responderão por perda de receita, lucros cessantes, salvo casos dolosos, 

fraude et cetera. Então, o que se pretende regular é isso. Dado que você exonerou um lucro 

cessante, um dano indireto, se bem que dano indireto, no direito brasileiro, é uma confusão, é 

uma complicação, mas você busca exonerar aquilo que pode te gerar um valor muito alto e que 

você não tem condições de assumir, você tenta limitar. E esse dano, no final, você transforma 

ele em penalidades, como é uma liquidated damages, por exemplo. Ou seja, é tudo aquilo que 

uma parte pode gerar um dano para a outra. Normalmente, é o contratado que tem muito mais 

dano a gerar para o contratante, e os danos que ele gera são: por atraso de entrega, por falta de 

qualidade, por falta de performance e as consequências disso. Então, seria objeto dessa 

indenização a falta de performance, o prazo não cumprido. 

Entrevistado 4B: Sim. Ou uma obrigação que é muito relevante que ele não cumpriu, ainda que 

não prejudique a produção final dele, como por exemplo uma obrigação ambiental, ele tem que 

cumprir as condicionantes ambientais, ele tem que preservar a vida, então eu vou te estabelecer 

uma responsabilidade aqui por acidente fatal ou acidente grave na obra. Isso tudo que pode 

gerar algum impacto de alguma maneira, algum dano, direto ou indireto, para a outra parte, 
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acaba sendo abordado dentro da cláusula de responsabilidade, limites e de exonerações. Te 

respondi, Lu? 

Lucila: Respondeu. O que você entende que se pretende limitar ou exonerar com as cláusulas 

de limitação e exoneração? 

Entrevistado 4B: Tentando complementar o que eu falei na anterior, por um lado, se pretende 

dar condições de que a parte que tenha maior risco, que no caso é o construtor, ele consiga ter 

clareza que ele consegue assumir aquele tipo de risco. Então, de novo na questão dos limites de 

bateria, até onde você consegue assumir determinada responsabilidade econômica, financeira. 

De um lado, o que se pretende é isso, do construtor, limitar, já que ele tem muitos riscos 

envolvidos, limitar para que ele consiga ter condições de entregar e de arcar com o dano, caso 

ele não entregue. 

Lucila: Mas limitar o quê? Limitar o dano ou limitar os riscos? 

Entrevistado 4B: Ele vai limitar o risco, porque o dano ele não limita, ele limita o risco para 

ele. O dano, se for de 100 milhões, vai custar para alguém 100 milhões. Se no contrato dele está 

dito que ele só vai arcar até 10, os outros 90 ficaram para alguém, ou seja, você vai alocar esse 

risco. Quando você limita, no final, você está dando clareza de alocação de risco. O risco não 

desaparece. O dano, se vier a se concretizar, decorrente daquele risco, ele vai recair para alguma 

das partes, conforme estiver combinado.  

Lucila: Desculpa. Conforme estiver combinado, você diz, conforme se estaria limitado? 

Entrevistado 4B: Sim. 

Lucila: Por exemplo, tem um risco que foi concretizado, virou um dano, e você diz que aí seria 

conforme acordado. Conforme acordado seria o que seria limitado? 

Entrevistado 4B: Isso. 

Lucila: Que é isso que a gente está falando da limitação aqui. 

Entrevistado 4B: Exatamente. Então, o objetivo dele é estabelecer algum limite, daquele risco, 

até onde ele arca com o dano decorrente, eventualmente, daquele risco. Do lado do contratante, 

a finalidade dele de estabelecer essa cláusula de exonerações e limites é dele se proteger. E ele 

também, ao mesmo tempo, saber que parte caberá a ele, ou seja, você alocar os riscos dentro 

do empreendimento. Então é assim, ele se proteger falando: eu quero aqui um limite de 100% 

de responsabilidade. Então ele só vai contratar construtor que tenha condições de arcar com até 

100%, ele quer se proteger. Mas tem contratante que aceita 10% de limite, está claro que ele 
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quer se proteger menos e, provavelmente, ele vai usar outras maneiras de proteção que não 

aquela via contratual. Ele vai ter uma contingência paralela. Então, no final, você está alocando 

riscos e você precifica. Quando você aloca riscos, você precifica isso. Então, a finalidade 

sempre cai para alocação, distribuição de riscos entre as partes e precificação de com quem 

ficou esse risco a partir do momento de que assumiu o risco.  

Lucila: Ok. Que expectativa você entende que atingiria com essa ferramenta, a cláusula de 

limitação e exoneração de responsabilidade? Ou seja, qual a sua expectativa ao contrato prever 

essas cláusulas? Quando você prevê no contrato, qual é a sua expectativa?  

Entrevistado 4B: No final das contas, eu acho que a maior expectativa é de viabilização do 

negócio. Porque se tiver um pedido muito exagerado, ou seja, uma exoneração ou uma limitação 

muito exagerada, seja para qualquer um dos lados, ela vai excluir muitas pessoas desse negócio, 

muitas pessoas vão olhar e vão desistir. Ao mesmo tempo, quando você traz com clareza a 

limitação e a exoneração, seja ela qual for, você consegue alocar adequadamente o risco para 

as partes. No momento que você aloca, você força que as partes, isso no ambiente profissional 

e preparado, porque pode ter gente que assuma a responsabilidade sem nem saber o que está 

assumindo, mas eu estou dentro da premissa de que as partes são qualificadas e conseguem 

avaliar e responsáveis o suficiente para querer assumir aquilo ou não assumir. A partir do 

momento que você faz isso, você volta na viabilização do negócio, porque você permite que a 

parte olhe e fale assim: espera aí, esse negócio é muito grande ou tem um risco geológico, eu 

só entro se o risco geológico não for meu. Então, você viabiliza. O outro lado, por outro lado, 

faz a parte de pensar assim: bom, se eu quero participar desse negócio e nenhum construtor 

aceita o risco geológico, eu estou ciente de que esse risco tem que estar comigo e eu preciso 

pensar em como trabalhar. E se eu não trabalhar esse risco comigo e eu não aceitar que esse 

risco é meu, que eu não tenho condições de assumir, eu não tenho condições de oferecer para o 

mercado, ou eu tenho que oferecer, mas pagar mais por isso. Então você vai ficar sempre nesse 

cobertor curto, de estica e puxa, tentando achar um equilíbrio, e esse equilíbrio é o que faz 

viabilizar o negócio. E você só consegue identificar esse equilíbrio deixando muito claro qual 

é o limite e a exoneração de responsabilidade. E eu não estou dizendo equilibrado, meio a meio. 

Equilibrado pode ser 100% só para uma das partes, mas se aquela parte tem condição de assumir 

aquele risco, está equilibrado. Então, no final, eu acho que a cláusula tem essa principal função, 

ela é o fiel da balança para transformar aquele negócio como viável, como exequível.  

Lucila: Então, a tua expectativa é que ela faça esse papel de equilibro, que ela faça esse 

equilíbrio das partes? 
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Entrevistado 4B: Sim. E, com o equilíbrio, ela viabiliza o negócio. Porque a tendencia de algo 

que está desequilibrado é de dificultar o negócio. Pode até ter gente que aceite, de novo, 

equilíbrio não quer dizer meio a meio, vai ser a alocação clara para quem tem condições de 

assumir aquela responsabilidade, aquele risco.  

Lucila: O que seria importante para você que essas cláusulas limitassem ou exonerassem para 

atingir a função do negócio? Justificar. 

Entrevistado 4B: Eu vou tentar responder genericamente, que eu acho que é melhor. Ela tem 

que limitar todos os danos. Pergunta de novo Lu. A minha imagem está congelada ainda? 

Lucila: Está congelada.  

Entrevistado 4B: Sério? 

Lucila: Sério. Só te vi lá no comecinho. Tinha que ter sido ao contrário: eu toda, hoje, com cara 

de louquinha aqui que deveria ter congelado. 

Entrevistado 4B: Mas deu um bug, então, na imagem. Espera, deixa eu fazer uma coisa. 

Lucila: Boa ideia, tira o vídeo e volta, a gente não pensou nisso. 

Entrevistado 4B: E aí, voltou? 

Lucila: Não, agora sumiu tudo. 

Entrevistado 4B: Mas já vai voltar, eu acho, porque agora eu voltei o vídeo.  

Lucila: Deve ser porque você está gravando. Mas, engraçado, no meu nunca deu problema. 

Entrevistado 4B: Mas, Lu, desculpa, faz a pergunta de novo, por favor. 

Lucila: O que seria importante para você que essas cláusulas limitassem ou exonerassem para 

atingir a função do negócio? 

Entrevistado 4B: Ela tem que exonerar, em tese, tudo aquilo que está fora do controle de uma 

das partes e ela tem que limitar tudo aquilo que pode se tornar excessivo para o cumprimento 

de uma das partes. 

Lucila: O que seria isso em cada um, você conseguiria me dar exemplos do que se tornaria 

excessivo para uma das partes? 

Entrevistado 4B: Sim. Eu vou direto no mais evidente, que são os lucros cessantes. Vamos 

pegar uma plataforma de petróleo. No auge do petróleo, a operação da plataforma de petróleo 

ela se paga muito rápido o investimento do empreendimento. Ou seja, se a plataforma atrasar 
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muito ou se ela tiver uma falta de performance muito grande, ela gera um dano muito alto, 

porque é o dano de perda de receita de que aquela plataforma geraria de extração de petróleo. 

Então, qual seria o normal num caso desse? O dono falar assim: se você atrasou, você vai me 

pagar os lucros cessantes. Só que o lucro cessante é tão alto que se o owner trouxer isso para o 

contractor, o contractor vai falar: não, eu ganho 10% do valor da plataforma como resultado, se 

em dois ou três dias de atraso esses meus 10%, 15% de margem já podem ser consumidos, o 

meu risco está desproporcional, eu não tenho condição de assumir esse risco. Por outro lado, o 

dono vai operar a plataforma durante 20, 30 anos, então talvez, ainda que o valor da perda por 

conta de um atraso seja alto para ele, muito provavelmente ele tenha condição de diluir aquela 

perda pelo tempo de exploração que ele vai ter, ele tem outras formas de administrar risco. 

Então, o lucro cessante, nesse caso, precisaria ser limitado para você atingir a função do 

negócio. Qual é a função do negócio? É viabilizar a construção da plataforma, para isso você 

vai pôr um limite. É por isso que nas plataformas, por exemplo, você exclui lucros cessantes e 

estabelece um liquidated damages, porque ali já está claríssimo: se o construtor atrasar, se o 

fabricante da plataforma atrasar, ele já sabe exatamente o valor, não vai ser nem menos, nem 

mais, e ele consegue precificar aquilo e ter condições de decidir se assume ou não aquele risco. 

Então esse é um tipo de dano que ele naturalmente teria que ser exonerado ou limitado. Ele é 

exonerado primeiro, você exclui o lucro cessante, e depois você põe um limite sobre um valor 

específico, que são os liquidated damages. Aquilo gera um equilíbrio, como a gente estava 

falando na pergunta anterior, entre as partes, para que o negócio seja passível de execução e de 

aceitação pelo mercado pelas partes. 

Lucila: Perfeito. Considerando que tais cláusulas são consideradas como instrumento para 

alocar riscos, quais tipos de riscos você entende que ela pretende limitar ou exonerar? 

Considerando que elas alocam riscos, vamos partir desse pressuposto, essas cláusulas são 

consideradas como instrumento para locar riscos. Quais tipos de riscos você entende que ela 

pretende limitar ou exonerar? 

Entrevistado 4B: Todos os riscos que sejam de difícil administração. Então você vai pegar, por 

exemplo, uma obra que está no meio de uma área muito exposta social e ambientalmente, você 

vai ter um risco que ali é de movimentos sociais. Esse risco, você consegue controlar? Eu vou 

controlar e não vai mais ter movimento social na obra, não vai ter paralização da obra, não vai 

ter algum pedido judicial que possa surgir por um movimento social, você não consegue 

controlar isso. Então, esse tipo de risco, você vai ter que abordar dentro da cláusula e você vai 

ter que ver caso a caso. Por outro lado, você pode, por exemplo, fazer uma obra numa área que 
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tenha um terreno muito conhecido, que o risco geológico é despreocupante. Então talvez você 

não precisa nem tratar naquela cláusula de limite sobre risco geológico para um projeto 

específico que o risco não é preocupante. Por um projeto de uma hidroelétrica, que vai ter muita 

escavação, o risco geológico é super relevante, você vai tratar, então é o risco que a 

probabilidade de ocorrência é razoável e o impacto é alto. Então, quando você identifica, se o 

impacto é baixo, a probabilidade de ocorrência é alta, você vai contingenciar e às vezes você 

não precisa nem tratar nessa cláusula. Se o impacto desse risco é mais relevante, a probabilidade 

não é tão certa, você tem que tratar numa cláusula de limites, de responsabilidades, de 

exoneração. 

Lucila: Então é isso que se pretende proteger aqui, esses riscos que se pretende alocar? 

Entrevistado 4B: Sim, acredito eu. A minha imagem está aparecendo agora ou não? 

Lucila: Não. Mas fica tranquilo. 

Entrevistado 4B: Desliguei e voltei a imagem, de novo, aqui. Os riscos de baixo impacto e de 

alta probabilidade você já vai contingenciar, então eu já vou falar assim: eu não quero nem 

conversar sobre esse risco, põe no teu preço e ponto, seja de que parte for. Agora, o risco que o 

impacto é muito alto, mas a probabilidade é média ou baixa, você deveria tratar na cláusula de 

responsabilidade, de limitação e exoneração. Porque são riscos que, se vierem a ocorrer, tem 

um impacto significativo, eu não sei se ele vai ocorrer ou não, ou seja, eu tenho uma dificuldade 

de controlá-lo. Eu posso até buscar ações para mitigá-lo, mas eu tenho uma dificuldade de 

controlá-lo. E se o valor é muito grande, eu preciso saber até onde que eu assumo aquilo, seja 

a parte que for. 

Lucila: Perfeito. Que eventos que você entende que se consideram compreendidos na limitação 

de responsabilidade do construtor na categoria de danos diretos? Vamos colocar assim para 

você: quando você está negociando o contrato, que seja aquela limitação 10%, 20%, 30%, 

100%, que eventos estão compreendidos ali, o que está nos 10%, nos 20% ali? Vou te dar uns 

exemplos, aí gostaria que você complementasse também com os seus exemplos. Essa 

porcentagem está na limitação, está limitada a tantos por cento do valor do contrato com 

exceção de tais e tais eventos. Eu queria saber não a exceção, mas o que está nessa porcentagem. 

Os atrasos da entrega ao dono da obra, estaria nessa limitação? 

Entrevistado 4B: O que eu acho razoável, que o atraso estivesse, ou seja, a multa que você 

estabeleça esteja incluída dentro do limite de responsabilidade. Então você tem um limite de 



200 
 

multa, normalmente o contrato tem um limite de multas. Esse limite de multas deveria estar 

inserido dentro do limite total de responsabilidade. 

Lucila: O delay damages, você fala? 

Entrevistado 4B: Isso. 

Lucila: O delay damages tem que estar aqui dentro, não é que você tem os 20% e você vai 

somar com mais 20% do delay damages. 

Entrevistado 4B: Não. 

Lucila: Se você tem 20% de limitação e você tem delay damages de 10%, esses 10% estão aqui? 

Entrevistado 4B: Não se somam, ele deveria estar inserido dentro, deveria estar contido. É o 

que eu acho razoável. Agora, o percentual, aí você estabelece. 

Lucila: Sim, é um exemplo. 

Entrevistado 4B: Mas eu acho razoável, até para você ficar com clareza de qual que é o limite, 

você bater na cláusula de limite de responsabilidade e você saber, você não precisar ficar lendo 

outras cláusulas, entendeu? Então, acho razoável o limite de multar estar dentro do limite de 

responsabilidade. Acho razoável o custo de refazimento estar dentro do limite de 

responsabilidade. A gente não está falando da exceção, mas lógico que, dentro do ambiente 

normal, se tiver uma culpa grave, uma fraude, um dolo, aí não cairia. O construtor foi lá e fez 

tudo, o custo de refazimento deveria estar ali dentro desse limite. Um dano gerado qualquer 

para a outra parte, às vezes foi um dano de um acidente, de um sinistro que ocorreu, ele deveria 

estar dentro desse limite. 

Lucila: Os acidentes você acha que estariam aí também, dentro do (inint) [00:39:15]? 

Entrevistado 4B: Sim. 

Lucila: Acidentes ocorridos na obra você diz? 

Entrevistado 4B: Acidentes ocorridos na obra e até de um acidente por um erro de projeto, um 

acidente na planta. Estourou aqui um equipamento, deveria estar dentro do limite. Eu entendo 

que isso é o mais razoável. 

Lucila: Ok. Custo com substituição do construtor inadimplente, você acha que está também? 

Entrevistado 4B: Deveria estar também.  
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Lucila: Casos de perda de produtividade? Casos de perda de produtividade por (inint) 

[00:40:11] do contratante, disruption, você acha que deveria estar? 

Entrevistado 4B: Sim. 

Lucila: Fica à vontade se você quiser comentar, Entrevistado 4B. Termination, encerramento? 

Entrevistado 4B: Sim, boa. 

Lucila: Ok. Mais algum outro evento, outro exemplo, que você acha que teria que estar dentro 

desse limite do contrato para ser um bom contrato? E que você entende, quando você está lá 

negociando isso, o que, para você, está dentro dessa limitação fora isso que a gente colocou, 

tem mais algum? 

Entrevistado 4B: Eu acho que é isso mesmo. Porque me ocorre em outros, mas seriam exceções, 

como danos a terceiros, danos ambientais e por descumprimento de legislação tributária, esse 

tipo de coisa. 

Lucila: Normalmente, costuma colocar como exceção. 

Entrevistado 4B: Mas, hoje em dia, eles estão ampliando mais o rol de exceções, que fica até 

difícil de você identificar quais são os danos que estão cobertos dentro do limite. Eu acho 

inadequado porque, no final, a função, que é trazer um equilíbrio para que a parte posa 

identificar o quanto que ela é responsável e precificar aquilo, você perde. Ao invés de, aquilo 

que a gente falou aqui, concretizar, você trazer do abstrato para o concreto, para poder 

estabelecer um preço, não, você deixa mais abstrato ainda e fica mais difícil. No final, o 

construtor que topa aquilo, ele topa aquilo meio que rezando para que não aconteça uma 

hipótese. E, no final, as hipóteses quase nunca acontecem, é por isso que ele faz. Mas, até o dia 

que acontecer, aí quebra e você não alocou bem o risco. Porque quem tomou o risco 

erroneamente vai quebrar e quando ele quebra, o risco volta para quem mal alocou. Porque se 

você aloca mal o risco, o risco volta para você. Por isso que eu acho que teria que ter um limite 

claro. 

Lucila: É tanta exceção que esvazia a cláusula.  

Entrevistado 4B: Exatamente, esvazia a cláusula. Você põe uma cláusula de limite, mas, no 

final, você só põe o título, porque no conteúdo dela você esvazia, e quando você vai ver, você 

fala: espera aí, mas para que serve esse limite. Você vai falar: não serve para quase nada. Ou às 

vezes para nada. Uma vez eu fiz um exercício de um contrato da Petrobras e eu não conseguia 

achar que situação o limite era exercido. Não conseguia achar, a gente fez um exercício até. 
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Lucila: Exatamente. Por isso que eu perguntei para você o que, para atingir a função do negócio, 

seria importante. Para não esvaziar, para não acontecer isso que você falou. 

Entrevistado 4B: Sim. 

Lucila: Na categoria dos danos indiretos, o que você entende que se pretende limitar ou 

exonerar?  

Entrevistado 4B: Dano indireto é uma confusão, cada um tem um conceito no Brasil. Mas, para 

mim, dano indireto é aquele dano consequente. Ou seja, eu tive um atraso, eu, construtor, 

atrasei, o owner tinha um prazo diante de um agente regulador, por exemplo. Ele combinou 

com a Agência Nacional de Petróleo de que ele ia gerar o primeiro petróleo no dia X, só que 

ele não gera isso pelo construtor, então ele vai ter uma multa lá da Agência Nacional de 

Petróleo. Para mim, isso é dano indireto.  

Lucila: Certo. 

Entrevistado 4B: Que é o dano consequencial. Então o dano indireto, consequencial, precisaria 

sim ser exonerado. Porque é um dano que não está relacionado diretamente com o nosso 

vínculo. Se não está, eu não tenho como nem identificar. Então, como eu vou assumir um dano 

que eu nem sei se ele existe? Eu não tenho a obrigação de saber que ele existe. Mas, tudo bem, 

se eu der um google lá, eu vou descobrir, mas eu não tenho essa obrigação. Então, se o owner 

tem essa obrigação e ele quer tratar esse risco, que ele ponha dentro do contrato. Então, para 

mim, todos os danos que são consequentes deveriam ser exonerados. E aqueles danos 

consequentes que a parte o tenha queira tratar, que trate diretamente no contrato. 

Lucila: E os consequentes, para você, está na categoria dos danos indiretos? 

Entrevistado 4B: Sim, para mim está na categoria dos danos indiretos. 

Lucila: Ok. Para finalizar, Entrevistado 4B, eu gostaria de saber se você tem algo sobre o tema 

que você gostaria de acrescentar. 

Entrevistado 4B: Eu acho que não, eu acho que a discussão principal é essa. Se essa cláusula 

tem uma função de viabilização do negócio, por que uma das partes pode usar uma pressão 

comercial para esvaziar essa cláusula? No final, essa parte está fazendo isso, mas ela está 

correndo um risco também. É um risco oculto de a ocorrência, ao esvaziar, ela atribuir uma 

responsabilidade maior do que a outra parte tem consciência que pode assumir. Você tira do 

campo da consciência e você leva para o campo da falta da consciência sobre os limites e as 

responsabilidades. Quando você leva para o campo da falta de consciência, no final, o que você 
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está fazendo é que ambas as partes estão tomando riscos sem saber, o que é muito ruim para 

qualquer relação.  

Lucila: Certo, perfeito. 

Entrevistado 4B: É quase um gambling, é uma aposta. 

Lucila: Perfeito. Entrevistado 4B, gostaria de agradecer muito pelo seu tempo, pela entrevista, 

e eu tenho certeza que vai contribuir muito aqui para minha pesquisa. 

Entrevistado 4B: Tomara. 

Lucila: E o resultado, depois eu te mostro. Com certeza. 

Entrevistado 4B: Uma pena que acabou o vídeo aqui, eu continuei falando como se estivesse 

sendo no vídeo. 

Lucila: Tranquilo. Eu não queria te interromper também, aí vamos continuar, para não te 

atrapalhar mais aí. Obrigadão mesmo, Entrevistado 4B, ajudou muito.  

[00:48:19] 
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[00:00:02] 

Lucila: Entrevistado 5B? Eu queria bater um papo com você para a gente falar sobre as cláusulas 

limitativas e exonerativas do dever de indenizar nos contratos de construção, aquelas em que a 

gente costuma estabelecer um percentual de limitação normalmente, sobre o valor do contrato 

para os danos diretos e com previsão de exceção expressas, assim como a exoneração do dever 

de indenizar para os danos indiretos e lucros cessantes então, esse questionário é baseado nessa 

cláusula referente ao contrato de construção. Primeira pergunta: eu queria saber se você prevê 

nos contratos de sua organização essas cláusulas de limitação e exoneração de responsabilidade 

nos contratos de construção de maior complexidade? 

Entrevistado 5B: Vou te dar uma resposta um pouquinho mais complexa nisso. Como a gente 

atua muito no mercado público internacional, existem negociações, mas existem também 

diretrizes, e eu acho que o principal, o primeiro passo que eu explico é: você tem duas formas 

de uma entidade contratante observar o projeto, quando é um projeto de interesse nacional, é 

uma estrada, ou qualquer que seja, você não tem uma vinculação financeira, não é uma estrada 

que gera uma concessão, você não tem expectativa de fluxo de caixa daquele empreendimento 

então, normalmente a preocupação vinculada a lucros cessantes, a indenizações que a entidade 

poderia ter em outros contratos, fica muito afastado. São dois pontos que a gente vê, quando é 

um projeto que faz parte de algum planejamento mais no sentido de projeto finance ou uma 

concessão vinculada, essas preocupações vêm para a mesa. Quando são processos, vou dizer, 

exclusivamente de interesse nacional, o próprio cliente não vem com essa preocupação, essa eu 

acho que é a primeira escala que eu faço de diferenças entre projetos, ainda que sejam projetos 
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de infraestrutura pesada e pública, é aquele que tem uma expectativa de geração de caixa ou de 

compromissos terceiros e aqueles que não, ele é meramente interesse nacional. Eu tenho outra 

etapa que é: qual é o meu escopo? O que buscam de mim? Isso é muito mais de common law, 

Lucila, ou seja, no Brasil você tem contrato de empreitada, você tem aquelas modalidades que 

já são usuais, quando você vai para o common law dentro de uma modalidade que seria similar 

à empreitada, que é o design build, não estou falando nem do EPC, vou falar primeiro do design 

build, você vai enxergar dois tipos de limitações, eu uso um termo de brincadeira, a cláusula de 

limitação normalmente é numérica, é muito objetiva, existe uma limitação indireta. O que é 

uma limitação indireta? É quando eu defino o que eu espero de você como empreiteiro, não 

estou falando de obrigações, eu estou falando do conceito de sua diligência, eu espero que você 

seja diligente ou eu espero que o produto que você vai me entregar seja elaborado visando 

atender um propósito final dele. Qual é a diferença de um para o outro? O diligente, eu estou 

interagindo com você e você é o cliente, você vai mandar, você vai intervir. O fitness for 

purpose é culpa minha de qualquer coisa que aconteça, ainda que intervenha, ainda que tenha 

atuações, você tem uma obrigação muito superior, eu acho que essa é a primeira limitação que 

a gente sempre esbarra. Qual é o tipo de compromisso? E o fitness for purpose é muito mais 

amplo, eu posso ficar falando aqui muito tempo, mas ele chega a ser uma problemática até por 

questões de seguro, acho que do que eu me recordo eu não tive nenhuma situação que eu 

consegui um seguro que cobrisse esse risco de fitness for purpose, por exemplo. O Professional 

Indemnity que cobre esse risco de erro de design, etc., não cobre esse fitness for purpose, eles 

isolam, é um risco tão exagerado que se isola, e naturalmente, acho que a consequência lógica 

quando você incrementa custo, é óbvio, gira para dentro do seu preço, isso é muito fácil, quando 

você dá um risco inominado começa a ficar mais difícil, como a empresa precifica esse risco? 

Eu trato disso em outro momento. Separando então, interesse nacional ou um projeto vinculado. 

Segundo ponto é: o grau de responsabilidade, as limitações indiretas que eles introduzem e eu 

concluo para o terceiro ponto que é efetivamente a cláusula. Aonde você vai ter as limitações 

por penalidade que também entram nesse limite de responsabilidade global e você tem a 

limitação em si, ela tem vários caráteres, normalmente eu boto 100% das exclusões que a gente 

enxerga hoje, e eu posso até mostrar aqui para você, propriedade intelectual, nenhum cliente 

assume, é óbvio, mas até em determinados projetos onde tem um quesito ambiental, ainda que 

não teria efeito perante terceiros porque uma entidade pode vir em cima de mim, mas a gente 

também faz limitações dessa mesma natureza. A gente sempre negocia essa limitação muito em 

paralelo com a matriz de composição do preço e olhando também o grau de responsabilização 

e de formações que nós temos, o meu mercado, talvez seja um pouco diferente dos demais, mas 
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é o mercado africano então, quando a gente tem algum empreendimento todos os estudos são 

desenvolvidos pela própria empresa proponente, muitas vezes não é licitação então, eu 

desenvolvo todos os estudos, eu faço todos os investimentos ainda que eu tenha controle dessa 

informação, é muito pesado o governo não compartilhar nenhum risco comigo, como o governo 

não quis fazer o investimento, normalmente a gente coloca algumas margens de negociação 

para o clausulado limitatório, sempre. Tem questões mínimas que ninguém permite alterar, tem 

temas que vão esbarrar na questão da responsabilidade indireta, ou seja, “É fitness for purpose, 

cara”, eu não posso ter um fitness for purpose e limitar a sua responsabilidade a 10% se você 

tem que me entregar o todo então, são essas as discussões que compõe. Se você quiser depois, 

enquanto a gente conversava no início eu estava separando alguns contratos de várias regiões, 

porque eu acho que acaba sendo interessante para a gente ver uma ótica de edital de licitação, 

uma ótica de um projeto efetivamente africano, como eu mencionei, depois se a gente quiser, a 

gente mostra o que a empresa negocia. Não sei se eu respondi. 

Lucila: Sim. Pelo que eu entendi, você prevê nos seus contratos, é isso? 

Entrevistado 5B: Negociamos sempre. 

Lucila: Vou falar para você, Entrevistado 5B, pode levar não necessariamente só do público 

como privado também. Eu quero falar de modo geral, seria o contrato de construção de modo 

geral, claro, é muito interessante a gente (inint) [00:08:06], mas vai ter pergunta que você pode 

levar de uma forma geral, seria um contrato de construção de maior complexidade que vamos 

tratar. Segunda pergunta, em relação ao modelo de negócio empresarial da construção, que 

papel você entende que essas cláusulas de limitar e exonerar a responsabilidade exercem na 

implantação de grandes projetos? Seria um instrumento importante para a negociação de 

contratos de construção? 

Entrevistado 5B: De habilidade econômica da empresa porque a depender de você assumir o 

risco ilimitado desse, lembra que quando se faz um projeto, o preço dele, a composição é óbvia, 

você tem uma parcela relevante que é custo, não é nada que fique com a empresa, é dinheiro 

que você compra em materiais, coisas que as pessoas às vezes não pensam, mas pode ter 

projetos que você compra equipamentos que você não necessariamente está sendo repago por 

esse equipamento integralmente naquele projeto, você botou a depreciação dele, enfim, o que 

quer que seja. O ponto é: a viabilidade econômica, se você entra em um projeto que a sua 

rentabilidade é 10%, mas o seu risco, qualquer coisa que aconteça é você pagar 100%, é muito 

difícil fazer uma conta, se você fizer 10 projetos e um der errado, você faliu sua empresa então, 

eu acho que o principal objetivo dessa cláusula é tentar manter o equilíbrio do custo benefício, 
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o equilíbrio do risco empresarial e alocar o risco empresarial a quem de direto tem que ficar. 

Para mim, a importância dessa cláusula é: ela só é percebida, vou ser muito sincero, tem um 

problema, mas você não ter uma cláusula desse sentido, quando você tem um problema, você 

se depara com uma questão irrazoável, a empresa não ficou com o dinheiro no bolso, ela gastou 

para fazer uma coisa e ainda está pagando além do que ela de qualquer forma teria observado 

como rentabilidade ou o que quer que seja. 

Lucila: Seria um instrumento importante para a negociação de contrato de construção? 

Entrevistado 5B: Total. 

Lucila: Tendo as cláusulas de limitação e exoneração de responsabilidade o objetivo de limitar 

ou exonerar a indenização, que evento você entende que seria objeto dessa indenização no 

contrato de construção? 

Entrevistado 5B: Acho que depende muito de projeto a projeto, projeto, natureza, sua 

intervenção, você está falando assim: que atos normalmente que você vai estabelecer, acho que 

o primeiro ponto óbvio, eu vou na penalidade, penalidade tem que ter um fim, pode chegar uma 

situação que vai ser recorrente, você não vai conseguir realizar, você não pode ter um dano sem 

fim, tem que ter algum momento que aquele dano engatilha e interrompe a sangria, acho que 

esse é o primeiro ponto, penalidade é o mais claro. Seja perda de produção, seja atraso de 

implantação da obra, cumprimento de determinado marco, que você dê um direito à resolução 

do contrato, mas você tem que estancar esse risco senão literalmente qualquer problema que 

surge de uma má negociação, má alocação de risco pode uma parte, parte construtora, cair com 

a reponsabilidade financeira indevida. Isso eu acho que é o primeiro tema. 

Lucila: O que você entende que se pretende limitar ou exonerar? 

Entrevistado 5B: O que pretende limitar ou exonerar? Eu acho que é alocação de risco indevida, 

você pretende exonerar o equilíbrio financeiro do contrato, quando você cria essa cláusula a 

única função é essa, eu tenho essa perspectiva de rentabilidade com essas obrigações, você não 

pode elevar meu risco aqui e não querer elevar minha rentabilidade, é para manter o equilíbrio, 

se você pesa nessa cláusula, “Ok, se eu tenho que te indenizar 50% do valor do contrato, eu não 

estou esperando um lucro de 5%, óbvio”. 

Lucila: Ok. Que expectativa você entende que atingiria com essa ferramenta, ou seja, qual a sua 

expectativa ao contrato prever essas cláusulas de exoneração e limitação de responsabilidade? 

O que você espera dessa ferramenta? 
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Entrevistado 5B: Eu acho que é um pouco do que eu já falei, essa ferramenta existe para manter 

o equilíbrio, por isso que não é uma ciência exata, você não tem um modelo de cláusula que 

você vai usar sempre e você resolve, ela é uma cláusula muito viva, é uma clausula que casa 

com riscos que você identifica no seu próprio projeto, ela não é só uma clausula jurídica, um 

exemplo, como o que eu acabei de falar, uma limitação de dano de prazo de implantação, você 

vai avaliar se o seu prazo de implantação tem esse risco, se ele não tem, você não vai levar isso 

para uma negociação então, ela é uma clausula jurídica muito viva porque ela está 

extremamente tied, ela está amarrada com a tua composição financeira para aquele contrato. Eu 

ouso dizer que a cláusula de escopo é casada com a cláusula de limitação de responsabilidade 

basicamente, o resto todo do contrato gira em torno dessas duas, o equilíbrio que você tem, o 

próprio preço fica no meio delas, é um sanduíche, você tem o escopo, para fazer esse escopo 

com esse grau de exposição quanto te custa? Essa é a pergunta, a pergunta não é: “Eu tenho 

esse escopo, tenho esse preço. qual é a sua responsabilidade?”, não é assim, por isso que eu 

falo, eu acho que a expectativa dessa cláusula é estabelecer claramente o equilíbrio que se 

espera entre risco e lucratividade, alocação entre as partes de maneira financeira, não alocação 

teórica. 

Lucila: Perfeito. A próxima: o que seria importante para você que essas cláusulas limitassem 

ou exonerassem para atingir a função do negócio? 

Entrevistado 5B: É o que eu falo, vai caso a caso, vai depender, o que ela tem que fazer é 

equilibrar a sua equação financeira, como eu disse aqui então, para um determinado 

empreendimento que tenha do lado do cliente uma responsabilidade com terceiros, e você às 

vezes se submete a contratar uma pessoa, até porque ela tem como, vamos dizer assim, mais 

valia que ela vai te entregar naquele prazo e você precisa cumprir aquele prazo, faz sentido que 

você não exonere ou que você crie uma multa para esse fim que cubra uma parte do seu risco 

então, isso entra do lado do contratante. O construtor também enxerga nesse sentido, a minha 

contratação, o meu escopo implica nesse grau de responsabilização, é aceitável então, vai 

depender muito, mas normalmente acho que se limita em subcaps, que eu falo, você tem a 

limitação global, você vai ter subcaps para questões de cunho de liquidated damages, 

penalidades pré-fixadas, seja uma pré-fixação moratória, seja uma pré fixação compensatória 

então, você vai limitar isso, você também vai ter limitações conceituais, ou seja, eu não vou 

arcar com nada que não esteja no meu contrato, eu falo ring fence, eu ter que me responsabilizar 

pelo que existe no meu contrato, se você tem multas de terceiros você não pode imputar a mim, 

senão eu não consigo fazer a minha equação financeira com desconhecido, esse tipo de cláusula 
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que me permita montar a minha equação financeira sempre vai ser prevista. Entra muito 

também as limitações do risco específico, pode ter uma questão ambiental especifica naquele 

projeto, pode ter uma questão especifica, vamos dizer, com relação a trabalhos até adicionais, 

já vi cláusula de limitação de responsabilidade em contratos que não eram contratos de EPC, 

contratos de preço unitário, mas aonde se esperava na ponta uma parte de dragagem, se espera 

que alguém assuma o risco todo porque ninguém quer assumir isso da dragagem. É muito do 

caso específico de como você vai tratar, eu acho que a limitação de responsabilidade entra 

muito, mais uma vez, não é uma cláusula de preço, não é uma cláusula de forma de pagamento 

ou medição, mas é uma cláusula que os gatilhos dela comem toda a sua equação financeira se 

não estiver bem equilibrada. 

Lucila: Mas o que para você de modo geral seria importante que ela limitasse ou exonerasse 

para atingir a função do negócio? 

Entrevistado 5B: Mas é muito específico, um exemplo: uma obra de estradas, eu acho que a 

cláusula de limitação de responsabilidade tem que limitar, ponto um: o limite máximo 

financeiro que eu posso ter que pagar, se eu tenho uma garantia, se eu tenho uma retenção, 

enfim, eu estabeleço, eu tenho 10% do valor desse contrato, é o máximo que você pode fazer 

que saia do meu bolso para voltar ao seu, esse é o genérico. O detalhado seria: uma limitação, 

um subcap, o prazo máximo de atraso que eu posso ter, ou seja, passei desse atraso, tenho uma 

terminação do contrato para eu não me ver em uma situação de uma multa infinita, limitações 

de responsabilidade do nosso lado também, no caso até de estradas onde eu tenho informações 

que quem me dá é o próprio Estado, eu não posso ser responsabilizado depois por erros que o 

Estado provocou, não erros por falta de diligência, pode parecer caótico, mas é verdade, às 

vezes até mesmo dolosos, de gerar o problema para depois dividir com você então, existem 

várias coberturas que você vai tentar tirar que você cai em uma posição de basicamente fraude, 

mas acho que o principal a responsabilidade do contratado é tentar limitar financeiramente a 

exposição de execução dele, que ele seja executado em dez e essa limitação vai ser para o 

contratado, preferencialmente, linear, é global a 10%, 20, 30, 40, 100%, e a partir da negociação 

é que você vai criando subcaps ou derivações e por aí vai. 

Lucila: Está certo. A gente estava falando sobre riscos, considerando que tais cláusulas são 

consideradas como instrumento para alocar riscos, quais tipos de riscos você entende que a 

cláusula pretende limitar ou exonerar? O que se pretende proteger? 

Entrevistado 5B: Depende da redação dela, você limita a responsabilidade global o principal 

risco é que você não se veja obrigado a ter que tirar dinheiros que não foras gerados para aquele 
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próprio projeto para bancar uma atividade, ou seja, o projeto, aquela iniciativa que deveria ser 

autossustentável quando você vai fazê-la, você tem riscos de você perder a sua rentabilidade, 

ou até perder um pouquinho mais, você não tem o risco de ter que pegar todos os ativos da sua 

empresa para fazer uma estrada toda nova porque o cara quer, é isso que você tenta eliminar, 

você te o equilíbrio e você estar propondo fazer aquilo, mas o risco de fazer aquilo não faz você 

falir a sua empresa. Esse é o objeto principal, as derivações, risco de um projeto é o risco do 

projeto, ele tem nome, tem valor, você faz toda essa análise, você sabe até onde você tem uma 

gordura de tempo para uma determinada questão do projeto, você sabe a pressão que você pode 

sofrer por parte do cliente, volta àquela primeira conversa, se é um projeto que tem uma questão 

de geração de caixa vinculado, você é mais amarrado a tempo de um projeto que não seja. É 

muito especifico, essa análise de risco, eu não gosto de ser generalista nela, mas o conceito é 

esse, Lucila, é você reequilibrar o custo benefício do projeto, se você tem um projeto que seu 

benefício é baixo e o risco dele, a alocação financeira, esquece o risco como eventos, o risco 

(inint) [00:21:24] o evento de pagamento. Oi, Lucila, perdão, caiu a internet e voltou. O risco 

de pagamento que você está tentando manter o equilíbrio, é isso. É uma cláusula, em minha 

opinião, mais de natureza financeira do que uma natureza jurídica, se eu fosse obter o balanço 

dela, ela é uma cláusula muito mais financeira do que uma cláusula jurídica. 

Lucila: Você falou: ela visa proteger o custo benefício, é isso? 

Entrevistado 5B: Seria isso. 

Lucila: Que eventos você entende que se consideram compreendidos na limitação de 

responsabilidade do construtor na categoria de danos diretos? Entende que estaria limitando a 

reponsabilidade da contratada em, eu vou te dar alguns exemplos, essa pergunta seria o 

seguinte: a gente aqui, Entrevistado 5B, em um contrato de construção coloca: o risco está 

limitado a tantos por cento do contrato, 10, 20, até 100, com exceção, normalmente a gente 

colocar aquele monte de exceção, a pergunta aqui, o que eu quero entender é o que está 

compreendido naquele 10, 20 ou 100%, eu vou te perguntar alguns exemplos diretos, depois 

você me fala que outras coisas estão nesse 20, 30 que a gente definiu em um contrato. Para 

você, estaria compreendido nessa limitação, nos danos diretos do construtor, atrasos na entrega 

da obra ao dono da obra: 

Entrevistado 5B: Eu vou te responder a pior resposta possível: poderia, se eu fosse considerar 

um contrato, vou ter que pegar um modelo de redação, Lucila, porque a redação de limitação 

de responsabilidade pode ser excludente disso, mas em conceito geral, deveria estar incluído 

sim. 
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Lucila: Aqui, na verdade, é o que para você seria importante, não é o certo ou errado, mas para 

você naqueles 100, 20, o que tem que estar naquela porcentagem? Porque a gente coloca “O 

limite de responsabilidade pelos danos diretos é tantos por cento excluindo tal, tal, tal, tal”, 

aquela exclusão é muito clara, está muito claro no contrato. 

Entrevistado 5B: Sim, sim. O conceito da cláusula, o conceito está dentro, a única exceção que 

não estaria... 

Lucila: (inint) [00:23:43], um atraso (inint) [00:23:46]. 

Entrevistado 5B: Um atraso que de uma forma foi doloso, eu fiz propositado, não tive uma 

justificativa para fazer aquele atraso, eu fiz de sacanagem. Para mim, estaria fora, porque tudo 

aquilo que você cai em dolo e fraude, você perdeu, mas um atraso em geral, cara e crachá, 

estaria dentro, estaria limitado. 

Lucila: Caso de perda de produtividade por eventos imputáveis ao contratante, dono da obra, 

disruption. 

Entrevistado 5B: Total, está dentro, 100%. 

Lucila: Custo de refazimento. 

Entrevistado 5B: 100%. Lembrando sempre, a única coisa que eu boto aqui é o limiar, eu sempre 

corro para o common law, Lucila, entre, aqui no Brasil você tem dolo e má fé, você tem aqui a 

falta de diligência, vamos lá, o custo de refazimento de algo que claramente foi feito de forma 

absurda, para mi não está dentro desses 10%, esses 10% são os defeitos usuais, os defeitos 

posteriores à entrega de obra. Um exemplo que eu dou aqui muito simples, sem dar nome: o 

pessoal foi fazer uma estrada, para você fazer a impressão do asfalto você coloca uma cola para 

fazer o binder então, você faz tudo, você bota uma cola e então você bota o binder, se você não 

bota essa cola, você tira o binder como se fosse um tapete, imagina alguém fazer um quilometro 

de estrada que vira um tapete, a pessoa com uma mão levanta a estrada, isso é um erro grotesco, 

nenhum engenheiro faz isso, “Mas tem limitação de responsabilidade”, não tem, isso é limitação 

cerebral, é diferente então, não pode. É isso que eu boto, seria algo como um erro de conduta, 

reckless misconduct, acho que é isso, a total negligência, no Brasil esse conceito jurídico é meio 

vago, enfim, acho que você entende então, conceito geral existiria. Mesma coisa para um 

disruption cuja causa é evidente você não tem como provar que você não teve nenhuma 

diligência para tratar isso, eu acho que isso começa a afastar dessa limitação, casos usuais que 

você cumpriu todas as condições, cumpriu todas as práticas de mercado e ainda assim caiu nela, 

isso está dentro dos 10%. 
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Lucila: Maravilha. Você acha também que custos com substituição do consultor inadimplente. 

Entrevistado 5B: Consultor inadimplente? Não, vamos dizer, em um subcontrato que eu tenho? 

Lucila: Não, você é inadimplente e o dono da obra teve que te substituir. 

Entrevistado 5B: Sim, está dentro do 10%. 

Lucila: Perfeito. Você acha que acidentes também estariam dentro dessa limitação, desse 

percentual? 

Entrevistado 5B: Depende de acidente, vamos lá, acidentes de pessoas terceiras? Atropelei uma 

criança, não entra nisso, essa é uma questão do meu seguro, eu acho que a relação do 10% é 

entre as partes, as consequências de fora, não imagino, você atropelou uma pessoa, está pagando 

uma indenização porque você atropelou uma pessoa, isso é um problema seu. O que eu acho 

que é típico do Brasil, caiu o viaduto, eu acho que estaria dentro dos 10%, já não é um evento 

decorrente da execução, é posterior a execução, lembrando sempre, se ele conseguir comprovar 

que houve uma negligência grave, desconsideraria a limitação. 

Lucila: E acidentes internos? 

Entrevistado 5B: Dos meus funcionários? Também não está nesse limite, é uma obrigação 

minha. 

Lucila: Mais exemplos você conseguiria me dar que estariam compreendidos nessa limitação, 

fora esses que a gente conversou aqui? 

Entrevistado 5B: Eu acho que é quase tudo, deixa eu ver alguns exemplos, a gente fala muito 

de atraso, substituição, limitação de responsabilidade, deixa eu ver alguma outra coisa que 

poderia ser, reparo de defeitos, você pode ter uma derivação desses, é só você pensar sempre 

no objetivo do projeto, qualquer coisa que afete preço, prazo, qualidade do projeto, você vai 

estar jogando dentro dos 10%. 

Lucila: Ok. E na categoria dos danos indiretos, o que você entende que se pretende limitar, 

exonerar aqui? 

Entrevistado 5B: Acho que o primeiro dano indireto principal é relação da outra parte com 

terceiros, se eu não sou parte eu não posso me ver responsabilizado por isso, imagina, eu estou 

fazendo um projeto de geração elétrica, eu tenho um concessionário, contrato de concessão é 

problema dele, é equação econômica dele então, a primeira questão dos danos indiretos, a gente 

fala: “O que eu estou gerando para você que está impactando em terceiros é um problema seu 
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com terceiros”, isso é o norte, vai ser perda de contrato, perda de lucratividade, multas que o 

cara vai pagar em outro contrato, é tudo isso, todo esse pacto que basicamente é a relação dele 

com terceiros. 

Lucila: Ok. A última pergunta é: há algo sobre esse tema que você gostaria de acrescentar? 

Entrevistado 5B: Acho que eu acabei citando no início, eu não vejo a cláusula de limitação de 

responsabilidade desassociada da definição da responsabilidade do empreiteiro naquele 

determinado projeto, que é a questão do fitness for purpose, não é o escopo, não são obrigações 

gerais, é o conceito como você vai fazer aquele escopo, esse como é extremamente relevante 

para a cláusula de limitação de responsabilidade, eu vou voltar à pergunta anterior que você me 

fez para dar um exemplo que é: uma coisa é você corrigir defeitos, outra coisa é você readaptar 

uma obra porque você não atendeu o propósito específico dela. Dentro de um fitness for purpose 

estaria essa readaptação dentro da limitação dos 10%? Eu entendo que em um projeto que não 

seja fitness for purpose não estaria, se eu cumprir as especificações técnicas e não atendeu, isso 

é um aditivo, é uma variação, não é um defeito, em um projeto fitness for purpose eu já sou 

inclinado a dizer que não atender isso, eu não posso limitar o 10% porque o fitness for purpose 

não é uma penalização, é uma interpretação do escopo, ele não está olhando o escopo como 

especificação, ele está olhando o escopo como o produto que o escopo vai gerar então, esse é o 

pior tipo de contrato porque essa limitação de responsabilidade no meu entendimento não vai 

travar a sua negligência porque você não atendeu o escopo. Eu acho que esse é um tema 

relevante, outro tema muito relevante é contrato, por mais que a gente fale contrato privado, 

contrato público, a cadeia de contratos, isso é uma experiência que eu tive já em vários, ouso 

dizer em todos os projetos, as empresas tem um approach muito equivocado às vezes, quando 

você pensa em um conceito de um projeto bem defendido, as pessoas falam o famoso back to 

back, você não pode olhar back to back em tudo na sua vida, o que você como empresa tem que 

entender, eu digo empresa: construtora, concessionária, subcontratada, engenharia, o que quer 

que seja, é que cada empresa tem sua percepção de risco, quando você vai mostrar a sua matriz 

de percepção de risco até com relação ao empreiteiro, é importante sim você entender a cadeia 

principal, se você tem uma usina e um empreiteiro, mas esse empreiteiro vai comprar da 

Siemens, é de extrema relevância você entender as mesmas condições que ele tem com a 

Siemens e você entender que as condições que ele tem com a Siemens não serão iguais as que 

ele tem com você, e vice-versa, às vezes na esperteza eu entubo mais e o empreiteiro não passa 

para o outro, o efeito prático da causa de limitação de responsabilidade deixa de existir porque, 

como eu falei, ela tem um cunho financeiro, mas ela é prática, você não pode olhar ela de forma 
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isolada, você tem que olhar toda a cadeia de contratos e é uma proposição que eu faço ao 

mercado, que eu vejo isso é: ela tem que ser uma discussão aberta, ela é open book, eu não 

estou falando de um subempreiteiro, estou falando de um empreiteiro relevante, você não pode 

simplesmente fechar uma condição para o seu cliente e a condição que você tem dentro de casa 

é totalmente diferente ou o contrário, você tem uma condição super benéfica e você não repassa 

para o cliente, porque isso é equação financeira, você não está entrando em preço, mas você 

está pré-estabelecendo o regime pelo qual cada um dos (inint) [00:35:29] ficarão.  

Lucila: Perfeito, maravilha. Ok, Entrevistado 5B, obrigada pelas respostas, pela entrevista, 

contribuiu muito aqui, vai contribuir muito com a minha pesquisa, tenho certeza. 

Entrevistado 5B: Obrigado você. 

Lucila: Você trouxe pontos muito relevantes aqui. Eu vou parar a gravação e volto aqui com 

você. 

[00:35:55] 
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(INÍCIO) 

[00:00:00]   

Lucila: Vou começar então o nosso questionário, vamos para a primeira...  

Entrevistado 6B: Ok.  

Lucila: (inint) [00:00:09], você identifica que são previstos nos contratos de seus clientes 

essas cláusulas de limitação e exoneração de responsabilidade nos contratos de construção de 

maior complexidade?  

Entrevistado 6B: Sim, bastante normais, o anormal seria não ter essa limitação.  

Lucila: Em relação ao modelo de negócio empresarial de construção, que papel você entende 

que essas cláusulas de exoneração e de limitação de responsabilidade exercem na implantação 

de grandes projetos?  

Entrevistado 6B: Eu acho que é uma segurança para parte, porque a parte que oferece o serviço 

vai ter um horizonte de executar algo na escala 100, para ela ganhar ali oito, nove ou dez, e se 

ela tiver que indenizar, ela tem que ter uma proporcionalidade com esse lucro que ela vai ter, 

com esse benefício, ela não poderia nunca entrar em um negócio para ganhar dez podendo 

perder 100, ficaria totalmente desproporcional, então eu entendo que essa limitação resguarda 

um pouco o negócio para o lado do construtor, aí nós estamos deixando de lado as exceções, 

estamos tratando das questões comuns.  

Lucila: Isso.  
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Entrevistado 6B: Então, se alguém entra para ganhar dez, ele pode perder dez, pode perder 15, 

aquilo que ele acordar, mais jamais ele vai poder perder 60, 70 ou os próprios 100.  

Lucila: Certo, então que papel você entende que elas exercem na implantação do projeto?  

Entrevistado 6B: É uma segurança empresarial para quem está ofertando aquele serviço.  

Lucila: Em que sentido da segurança?  

Entrevistado 6B: Do risco que ele está correndo, quer dizer, ele faz um negócio que o maior 

benefício para ele seria esse dez, e se alguma coisa der errado, ele pode ter zero de resultado, 

ele pode até ter um prejuízo de dez, e ele pode ter, se o contrato der todo errado, ainda ter que 

indenizar a outra parte, vamos imaginar aqui que o contrato é rompido, e que o outro lado vai 

contratar alguém, e nesse mesmo contrato tem aquela previsão que se ele contratar terceiros por 

um valor maior, você tem que indenizar, porque você motivou, deu causa, pode ter danos 

acordados, o que for. Então, além de você poder ter o seu prejuízo, você ainda vai ter que 

indenizar a outra parte, então as coisas, mais ou menos, tem que ter a sua proporcionalidade 

entre o ganhar e o perder, quer dizer, a chance e a oportunidade de ganhar não pode ser 

desproporcional do risco de perder, o risco que você se associou nesse negócio.  

Lucila: Seria um instrumento importante para a negociação de um contrato de construção?  

Entrevistado 6B: Fundamental, voltando a falar da oportunidade, eu sei que se eu entrar em um 

contrato de dez, ele pode até virar 11 ou 12, mas ele nunca vai virar 50 no lucro, agora, ele pode 

virar 50 na perda, não existe um limite? Não faz sentido para o empresário que mexe com 

construção, esse negócio seria absolutamente desproporcional, ele pode ganhar muito pouco 

perto daquilo que ele pode perder, não faz sentido econômico essa contratação.  

Lucila: Qual a relevância de prever tais cláusulas em tais contratos? E por quê?  

Entrevistado 6B: Eu acho que é fundamental, tem que ter essa previsão, isso tem que estar 

previamente acordado, tem que ser sabido, e somente no caso das exceções é que pode ser 

rompido. Vamos imaginar agora pela ótica do contratante, ele entrou em um negócio, esse 

negócio não foi bem, e ele prevê ali alguma saída, ou a rescisão, ou a troca do construtor, o que 

for, ele conhece muito bem o limite da indenização que ele vai poder pleitear, e o outro lado o 

limite de exposição que ele tem nesse negócio, então as coisas já estão mais ou menos ali 

previamente definidas.  

Lucila: Então a relevância de prever tais cláusulas seria a definição prévia dessas 

responsabilidades?  
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Entrevistado 6B: Definição prévia, e de ambas as partes saberem os riscos que elas estão 

correndo, existe o risco para os dois lados, existe o risco do cara que teve um problema qualquer, 

que ele deu causa ou não, a depender da responsabilidade dele, ele pode estar sujeito a essa 

indenização, mas ela está limitada, e o outro lado da mesma forma. Vamos imaginar uma 

situação em que a parte não atuou culposamente para o negócio dar errado, um exemplo muito 

simples, que fica fácil de a gente raciocinar, é ele ter errado o orçamento, ele errou e ele 

descobre ao longo do projeto que ele não vai conseguir terminar a obra, aquele lucro dele é 

totalmente irreal, mas verdade ele vai perder, então até para uma segurança empresarial, ele 

colocou aquela limitação ali, antes, sabe previamente, então ele está em uma situação em que a 

perda é inevitável, o erro dele lá atrás da proposta vai onera-lo, ele vai ter que indenizar o cara, 

ele vai sair, rescisão motivada, qualquer que seja, depende do caso, mas se o outro lado contratar 

terceiros, ele vai apresentar essa conta. Então, os dois sabem até qual é a limitação dessa 

indenização, ela está pré-acordada, ela não é uma discussão sem limite, tem um teto para ambos 

os lados, e o próprio lado contratante também, nesse caso o risco é para ele, se ultrapassar, ele 

sabe que a indenização que ele vai ter está limitada ali a tanto, isso até o ajuda, talvez, a tomar 

uma decisão, nessa transição que ele vai fazer, ele vai contratar? Então ele sabe que a limitação 

dele vai trazer uma indenização máxima de tanto, na própria contratação que ele for fazer com 

alguém, ele já tem esse horizonte, quer dizer, não é uma coisa em aberto que ele contrata 

primeiro para depois discutir o quanto ele vai ser ressarcido, então já existe ali uma segurança 

do número, na minha visão, para ambas as partes.  

Lucila: Nesse sentido, tendo as cláusulas de limitação e exoneração de responsabilidade, o 

objetivo de limitar ou exonerar a indenização, que eventos você entende que seriam objetos 

dessa indenização no contrato de construção?  

Entrevistado 6B: Existem vários tipos de contrato, você pode ter uma limitação primeiro para 

penalidade, você pode ter uma limitação de vários eventos ocorrendo simultaneamente, e aí 

entra muito na especificidade, a penalidade é compensatória ou não é compensatória? Sempre 

pode ter contratos que você tenha limitação, mas você poderia ter danos acordados mais os 

danos incorridos, e aí você vai ter essa limitação agindo sobre ambos ou só sobre um dos dois? 

Vamos imaginar que o cara não consiga comprovar o dano incorrido, mas ele já tem ali uma 

penalidade de danos acordados, mas também pode bater na limitação, quer dizer, vamos 

imaginar que ele tem uma taxa diária de multa, se bem que nesse caso, mais de multa por dia, 

mais uma multa moratória, vamos imaginar a multa rescisória, ele tem também uma limitação 

ali, quer dizer, ele poderia ter uma rescisória, mas um monte de multas, por exemplo, multa por 
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descumprimento de segurança, multa por uma série de outras coisas de dia a dia, somou tudo, 

vai ter uma limitação.  

Lucila: Mas o que você entende que seria objeto dessa indenização?  

Entrevistado 6B: Então, pode ser de toda natureza, você pode ter multa moratória, multa 

compensatória, e você pode ter danos, prejuízos que você causou a outra parte.  

Lucila: O que seria esse prejuízo na indenização?  

Entrevistado 6B: A gente sempre raciocina nessa limitação de responsabilidade para o 

construtor, que é mais fácil de raciocinar, nesse caso de contratar terceiros é clássico, quer dizer, 

você tem um saldo de obras de 20 milhões, você vai contratar terceiros para terminar e o melhor 

orçamento que você conseguiu é 30, então você usa os 20 de saldo do cara, mas você vai pedir 

uma indenização para ele de mais dez, então você já tem 20 que você não pagou para ele, esse 

dinheiro está no seu caixa, você pode usar, e você vai demandá-lo, para receber outros 10 

milhões, e recebendo dele você tem os 30 para contratar terceiros. Imagine que essa contratação, 

você está com pressa, não está nem aí, não vai fazer orçamento, ao invés de contratar por 30, 

você fala: "Essa empresa aqui está melhor, eu confio mais nela, vou contratar por 40", só que a 

cláusula limita em 30, por que aquele que está deixando a obra vai pagar o seu conforto? Então 

a cláusula de limitação limita, eu só pago até aqui, daqui pra cima vai você, eu não vou mais 

não, você pode escolher quem você quiser, mas você não pode repassar essa indenização para 

ele, ao seu (inint) [00:11:03] prazer, contratar de qualquer jeito, porque a cláusula pode limitar, 

existem situações que ela não limita, você contrata mais caro, mas ainda está aquém do limite, 

então teoricamente você vai demandar essa indenização sem apertar muito o novo contratado, 

porque você está com pressa, aí não tem jeito, não tem saída. Agora, quando ultrapassar o limite, 

você está seguro que você está protegido, então esse dano que você fala, seria um dano de 

aumento de custo para término da obra, agora as multas são as situações mais comuns, multa 

de rescisão, multa compensatória ou multa moratória. Existem situações inclusive, que a multa 

até beneficia o cara, ele faz a conta e chega à conclusão que ele pagar uma determinada 

penalidade, por exemplo, imagina uma cláusula mal redigida, que você rescindir o contrato 

você tem uma multa de 10%, não sobre o preço do contrato, mas sobre o saldo a executar, então 

fica uma multa desse tamanho, e se você pega um contrato mais sofisticado, como um (EPC) 

[00:12:35], em que você vai fornecer equipamento, e tem multa por desempenho, tem muita 

por atraso, tem todo tipo de multa, quando você faz a conta, você fala: "Nossa, essa multa por 

atraso é gigantesca, então eu vou rescindir (imotivadamente) [00:12:50] e vou embora", existe 

essa situação. Então o cara pode se proteger por uma multa mais barata, ele pode se proteger 



219 
 

por um teto, uma limitação de responsabilidade, em um caso em que você tem uma 

multa rescisória, que o cara abandonou o canteiro, e você tem, ou várias multas incidindo uma 

sobre a outra, e o cara não consegue ser indenizado porque o limite foi atingido, na verdade a 

cláusula não atingiu o objetivo, ela limitou demais, ela prejudicou o direito do contratante de 

ser ressarcido. Mas aí também, eu coloco para você, que foi um valor mal calibrado, ele não 

pensou e estabeleceu limites baixos, que não são suficientes para determinadas situações que 

ele está vivendo, mas eu já vi, é raro de acontecer, mas eu já vi isso acontecer.  

Lucila: O que seria importante para você que essas cláusulas limitassem ou exonerassem para 

atingir a função do negócio?  

Entrevistado 6B: Eu acho que elas têm que ser equilibradas, igual eu falei, ela não pode ser 

muito baixa, porque então você pode desonerar a parte inadimplente, esse caso que eu acabei 

de citar.  

Lucila: Sim, mas o que é importante que elas limitassem ou exonerassem?  

Entrevistado 6B: Pois é, pra mim a cláusula mais justa é aquela que você soma todo tipo de 

indenização e ele bata em um teto, ela não pode ser uma cláusula que limite só um determinado 

ressarcimento e deixe outros de fora, então por exemplo, se eu tenho danos para pagar, eu causei 

danos para a empresa, eu causei multa por atraso, e eu ainda causei multa por rescisão, eu acho 

que esses três itens, você soma tudo e vê o limite de indenização que você tem que pagar.  

Lucila: Então para você é importante que elas limitassem a multa por atraso, a multa 

por rescisão...  

Entrevistado 6B: Isso, e qualquer dano, por exemplo, esse dano que você tem que indenizar o 

cara se ele tiver que contratar... danos diretos, ele vai terminar a obra dele mais cara do que ele 

terminaria com você. E você pensa o seguinte: "Poxa, mas eu tenho só 10% de limitação", e de 

repente uma multa de rescisão que que seja uns cinco, mais outro cinco para terminar a obra, 

que é um valor baixo, pode ser que eu termine a obra até ultrapassando esses dez, pode, mas 

por outro lado, é o que eu falei, você tem um equilibro, o cara entrou nessa obra para ganhar 

dez, ele já fez a obra para você, um grande pedaço dela, e na hora de terminar, talvez, 10 ou 

15% da obra ele vai te pagar 15, 20% do (contrato) [00:16:11], (inint) [00:16:12] totalmente 

descalibrado, então, as coisas na minha visão tem que abranger tudo e tem que ter coerência, o 

coerente para mim é, o limite estar muito próximo, ou talvez um pouco acima do lucro se você 

vai ter uma obra de 10%, você ter um limite de responsabilidade de 15, para mim está adequado. 
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Agora, tem contratos que a gente vê com limites de 30%, eu acho exagero, eu não pegaria um 

contrato de construção para ganhar 10 e podendo perder 30, nunca.  

Lucila: Considerando que tais cláusulas são consideradas como instrumento para alocar riscos, 

que tipo de riscos você entende que essa cláusula pretende limitar o exonerar?  

Entrevistado 6B: Recentemente, eu recebi uma sentença arbitral de um contrato que era 120 

milhões mais ou menos, 110 ou 120, e o pleito na arbitragem foi de outros 100, e o tribunal 

reconheceu mais de 60 milhões de serviços, que eu não sei dizer exatamente como foi a análise 

do tribunal porque eu não vi a sentença parcial, só vi a sentença final, mas ele reconheceu mais 

de 60 milhões de reais como devidos, e no final das contas, ele condenou a parte a indenizar o 

limite de 10 milhões, que era o valor que estava limitado no contrato. Se você imaginar 60 

milhões de reais, ali tinha de tudo, tinha erro construtivo, tinha erro de projeto, tinha questões 

que não eram necessariamente erros, mas que foram apresentados na arbitragem como erro, 

mas na verdade era uma melhoria, você tem uma situação de algo que recalca, e no meio do 

caminho o proprietário se dá conta do que é ter um peso debaixo de um aterro que recalca e 

fala: "Não, não quero mais essa recalque, não quero fazer essa manutenção com a periodicidade 

que você está dizendo, eu vou ter um a(inint) [00:18:45] muito alto, eu ganhei no (inint) 

[00:18:49], mas eu não quero ter essa manutenção", então ele muda o (inint) [00:18:53] e vem 

discutir isso como se fosse uma indenização, absurdo, então por isso que eu acho que não pode 

ser um cheque em branco, senão você dá para a pessoa vir demandar... evidentemente primeiro 

faz isso em uma tentativa negocial, não vai dar certo nunca, ninguém vai negociar isso, se você 

me contratar para fazer algo em aterro, eu não vou aceitar depois que você me exija que tudo 

seja estaqueado, você não me pagou para isso, o preço do meu contrato não foi feito para isso, 

então eu não vou fazer esse serviço de graça para você, mas o cara pode exigir, ficar brigando 

e até demandar isso em um procedimento arbitral. Então, a limitação, acho que ela protege 

muito desse tipo de pleito, pleito totalmente descalibrado, totalmente fora da realidade.  

Lucila: Certo, então se pretende proteger esses pleitos, e que riscos pretende alocar e prever 

nessa cláusula?  

Entrevistado 6B: O risco, na minha visão, seria numérico, você falar o seguinte: "Eu tenho uma 

exposição aqui até X% do valor do contrato", porque a gente tem que analisar esse risco pela 

ótica de quem está contratando, quer dizer, quando você está fazendo uma proposta, a 

construção é futura e é incerta, você está fazendo a melhor estimativa possível desse exercício 

de futurologia. Então quando você fala assim: "Eu tenho um contrato de 100, eu estou orçando 

um lucro de 10, e a minha limitação é outros 10, se tudo der errado, eu não sei o que pode dar 
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errado nesse momento, eu sei que eu estou exposto a 10 milhões de perda", então você está 

fazendo uma limitação totalmente numérica, que está muito ali calibrada com o próprio lucro 

que você está tendo, então não é uma limitação física, de eventos que podem acontecer, e 

sempre esses números estão muito associados a descontinuidade do contrato, é multa, é 

indenização para terminar, não é o falto de você chegar até o fim do contrato, a maior exposição 

é você romper antes, e você tem uma limitação que é puramente numérica, para mim faz todo 

sentido essa limitação ser numérica.  

Lucila: Que eventos que você entende que se consideram compreendidos na limitação e 

responsabilidade do construtor na categoria de danos diretos? Você entende que estaria 

limitando a responsabilidade de contratada em atrasos na entrega ao dono da obra?  

Entrevistado 6B: Sim.  

Lucila: Em casos de perda de produtividade por eventos imputáveis ao contratante? (inint) 

[00:22:04] disruption, você acha que disruption estaria nessa limitação de responsabilidade.  

Entrevistado 6B: Não, porque ele que vai fazer os pleitos dele, então eu nunca vi a cláusula de 

responsabilidade limitar o contratante em termos de pleito, isso eu nunca vi, eu já vi de limitar 

indenização dele, agora limitar o pleito do contratado eu nunca vi não.  

Lucila: E em casos de perda de produtividade, estaria limitado?  

Entrevistado 6B: Eu nunca vi essa cláusula limitar pleito?  

Lucila: Porque quando você está reequilibrando um contrato, você está tendo, teoricamente, se 

o pleito for sério, você está pedindo a reposição, exatamente daquilo que você perdeu, então 

por exemplo, aí você pode ter, se você fosse assinar, e eu te confesso, nunca teve isso, eu vou 

assinar um contrato que essa cláusula de limitação vale para os dois, vale para mim também, eu 

vejo lá e ela é 10%, quer dizer, eu posso ter perdas maiores do que 10%? Posso, posso ter perda 

até de 30, posso ter perda de 40, é claro que é muito difícil eu conseguir que o contratante aceite 

me pagar 30 ou 40% a mais, mas você já imaginou eu não poder nem discutir o pleito porque 

tem uma cláusula de limitação? Aí seria uma locação de risco para o contratado gigantesca, 

enorme, mas eu nunca vi não, os danos diretos normalmente são para...  

Lucila: Danos diretos.  

Entrevistado 6B: É, não, esse é um dano direto, a improdutividade é um dano direto do 

contratado.  
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Lucila: Custo de refazimento, você acha que está nesses 20 ou 10%? Você acha que está dentro 

desse número, está limitado?  

Entrevistado 6B: Estaria, e esse pode ser um item que extrapola, se a obra for muito mal 

executada, você pode ter essa situação, e como eu te falei, o cara ter uma atuação de 60 e a 

indenização ficar limitada a 10, essa exposição é enorme para o contratante, mas por outro lado, 

é uma exposição que ele pode ir acompanhando ao longo da obra e não deixar para discutir tudo 

no fim, se ele tiver que tomar uma medida mais drástica, exatamente sabendo que ele só recebe 

10, ele jamais poderia deixar que a obra avançasse, por exemplo, 50, 60, 70%, sendo mal 

executada e ele não fazendo nada, deixando a obra seguir, então ele necessariamente teria que 

tomar uma outra providência, justamente pela limitação, o que me parece muito mais razoável 

interromper um processo defeituoso, do que ir até o fim e exigir uma indenização, porque aí 

vem a outra questão, o cara que está construindo, apesar de estar construindo mal, ele suporta 

bancar 50 à 60% de indenização? Então me parece que a cláusula tem o seu efeito, e ela pode 

inclusive ajudar no direcionamento da decisão para uma decisão mais correta, cortando o mal 

pela raiz, não deixa o mal se enraizar tanto não.  

Lucila: E nessa limitação, você acha que está compreendido também os custos com substituição 

do construtor inadimplente?  

Entrevistado 6B: Sim, principalmente.  

Lucila: Acidentes, você acha que está dentro do limite dos danos diretos? Nos 20% sobre o 

valor do contrato?  

Entrevistado 6B: É uma situação muito específica, porque à rigor, isso estaria coberto por um 

seguro de risco de engenharia, mas vamos imaginar que a obra não tenha feito previsão, à rigor, 

então isso está no construtor.  

Lucila: Você entende que deveria estar?  

Entrevistado 6B: Entendo que deveria estar, porque tem um risco que não é só o do consultor, 

tem o risco da incompetência do contrato, porque se você tem um risco de um acidente acima 

do limite, como é que não faz um seguro? Vamos imaginar que o erro é até construtivo e é 

grosseiro, você tem um desmoronamento e perdeu 20% do valor da obra, como é que essa obra 

não ter um seguro de engenharia? E foi um compartilhamento de risco, eu tenho até o limite, 

passou do limite ele é seu, talvez você até não saiba disso quando assinou o contrato, mas foi 

exatamente o que as partes fizeram no contrato, até o limite de responsabilidade vou eu, depois 
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dele vai você, é um risco compartilhado, mas eu entendo que tem que estar dentro do limite 

sim.  

Lucila: E encerramento? Que é a rescisão, termination, está dentro desse limite?  

Entrevistado 6B: Tá.  

Lucila: Porque a ideia, que é onde você fala assim, se você fosse negociar o contrato, que você 

sentou lá, o que seria importante para você, que você entende que fosse importante que estivesse 

naqueles 10% ali? Porque as exceções sempre estão muito bem expressas, mas o que tem 

naqueles 20 ou 10% ali? 30 até que você comentou que já veio até 100% em contrato, mas o 

que seria importante para você que tivesse, independentemente do número da porcentagem? 

Que estivesse limitado ali? Você lembra de mais algum exemplo?  

Entrevistado 6B: Mas por exemplo, veja na nossa conversa, eu nem citei acidente, porque 

sempre parte do pressuposto que toda obra mais arriscada e maior tenha o seguro, se eu fosse 

construir um prédio, eu nem falaria em seguro, mas qualquer outro tipo de obra, obra de 

infraestrutura, que a gente mexe com escavação, com terra e rocha, com (inint) [00:31:33], 

sempre tem, toda obra tem, então eu considero que o seguro está dentro, a somatória de todas 

as multas estão dentro e dano direto, que é o término da obra, qualquer custo a mais para 

terminar a obra, e o retrabalho também, se você pensar no retrabalho, acho que esse é o que 

poderia mais fugir do conceito de dano, mas também, o que normalmente as partes fazem? Que 

é um caso desse que eu citei de você ter 50 ou 70% de erros construtivos? O cara vai alegar 

negligência para poder exatamente dizer que essa cláusula não tem eficácia, que você foi 

negligente, ou você agiu com dolo, ou agiu com negligência, então o limite não serve. 

Realmente, tem que ser um erro absurdo para você ter um retrabalho dessa ordem, mas por 

outro lado, você tem a questão econômica, o lado social da obra, por mais incompetente que o 

construtor seja, ele vai pagar os 50% da obra? Ele vai indenizar? Eu acho que tem que ter um 

dolo, uma má fé, tem que ter um negócio muito gritante pra ele pagar essa conta, e também tem 

que ter gestão, se você está vendo que está saindo tudo errado, interrompe no 20 e não deixa 

chegar no 80, porque chegar no 80 é muito cômodo, deixar sair tudo errado para chegar lá na 

frente e falar: "Vou contratar um cara para demolir tudo e reconstruir tudo de novo e você vai 

pagar 80%", para mim não tem a menor lógica econômica esse tipo de situação, mas a parte do 

retrabalho pra mim é a parte mais complicada, porque você pode ter situações que ensejem uma 

indenização um pouco maior, que passe do limite, ou até que não somasse no limite, e ao somar 

você vai beneficiar, porque está protegendo, a parte que errou, mas eu acho que a lógica 
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econômica é ter essa limitação, para não quebrar exatamente a lógica econômica do contrato, 

então eu entendo que está tudo dentro.  

Lucila: Você lembra mais de algum exemplo?  

Entrevistado 6B: Talvez indenizações passivas, eu saio da sua obra, eu faço aquela conta, acho 

melhor sair e largo o passivo para você, eu até nem sei te dizer juridicamente como isso se 

enquadra, mas eu acho que aí não, eu acho que não teria limitação de responsabilidade não, 

porque é muito cômodo pra mim não pagar as minhas contas e deixar tudo lá para o outro pagar.  

Lucila: O que você lembra mais alguma coisa que estaria dentro desses 20? Que seria 

importantíssimo estar aí?  

Entrevistado 6B: Limitado?  

Lucila: É, limitado.  

Entrevistado 6B: Eu acho que é isso, retrabalho, acidente se não tiver seguro, danos acordados, 

contratação de terceiros para término, para fazer o saldo de obra, multa moratória e multa 

compensatória. Para mim enxergo dessa forma.  

Lucila: Estaria tudo (inint) [00:35:21] ter essa limitação.  

Entrevistado 6B: Soma tudo e vê se ultrapassou, tem que ficar tudo dentro do limite.  

Lucila: Tem que estar tudo dentro do limite para o contrato ser um bom contrato.  

Entrevistado 6B: Um bom contrato.  

Lucila: Na categoria dos danos indiretos, o que você entende que se pretende limitar ou exonerar 

no contato de construção? Quando fala: "Eu quero exonerar os danos indiretos", o que está 

pensando aí?  

Entrevistado 6B: Na minha cabeça é o seguinte, o que eu entendo? Eu entendo de construção, o que 

você mexe? Você mexe, não sei, com refinaria, com um monte de coisa, que é um mundo de 

negócio que eu não conheço, eu não vivo esse mundo, então, nós estamos fazendo uma relação aqui 

específica de construção, então eu não posso discutir com você as indenizações que você vai ter que 

pagar para um terceiro, para um quarto ou para um quinto, não sei, você fez um contrato, igual eu 

já vi, na ferrovia você tem que encher o navio de minério, eu não sei o que você está ganhando no 

seu minério, eu não sei o que você prometeu pagar para o chinês de indenização, eu não tenho 

controle sobre isso, eu tenho contrato sobre construção, então eu entendo que isso protege, e deixa 

a indenização regulada dentro do negócio que você está prestando, e você não traz de fora nenhuma 
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outra consequência que você não tem controle nenhum, não tem conhecimento e no seu negócio 

você está sendo remunerado para construir, a remuneração de fazer o negócio e vender produto é 

do contratante.  

Lucila: Nesse contexto geral, no contrato de construção, o que você vê aí? O que pra você seria 

importante falar: "Pra mim aqui, na minha cabeça eu estou exonerando danos indiretos no 

contrato de construção", que eventos, por exemplo?  

Entrevistado 6B: Qualquer indenização que você vai pagar para terceiros, você vai pagar um atraso 

na entrega do seu produto, você vai pagar uma multa por não ter entregue tal produto em tal data, 

qualquer contrato que você celebrou confiando nesse contrato de construção, você não pode trazer 

pra cá, o que você pode fazer comigo? É o que o pessoal faz no ramo elétrico, e não tem nada a ver 

com o contrato de construção que você celebrou com a Aneel, então eu não tenho que responder 

por isso. Mas por outro lado, você chega pra mim e fala assim: "Olha, é super importante pra mim 

ter a primeira geração em outubro de 26, você topa me pagar uma multa moratória se você não 

cumprir?", o que a gente fez? A gente transformou o seu dano indireto em uma multa moratória pra 

mim, então eu tenho que correr e eu tenho que cumprir aquela meta, aí eu acho que é válido, agora, 

se eu não tiver essa multa moratória e você chegar pra mim e falar: "Olha, eu estou sendo processado 

pela Aneel e você tem que ir lá no mercado e comprar energia livre e pagar essa conta minha", "Eu 

não, eu faço construção, não sou vendedor de energia, aliás, eu nem sei porque você não fez um 

contrato de proteção, porque você não comprou de outro para entrega futura e não protegeu, é uma 

gestão que é sua, e eu vou ficar discutindo com você porque você não fez proteção, porque você 

fez proteção, porque a proteção é cara, porque a proteção é barata, porque tem que ir no (inint) 

[00:39:33] já que não tem proteção", são coisas totalmente fora do meu negócio, que eu não sou 

obrigado a conhecer, e muito menos fazer essa gestão. Então por isso que eu acho que dano indireto 

tem que ficar fora, lucro cessante tem que ficar fora, agora, confesso pra você, dano indireto ainda 

tenho um feeling melhor, agora lucro cessante eu já acho uma coisa mais complicada, acho ela 

extremamente jurídica, é difícil para o engenheiro entender bem esse conceito, quem paga lucro 

cessante para quem e por quê, porque por exemplo, se o meu contrato der errado, eu tenho direito 

de te cobrar o lucro que eu não tive sobre a parte que eu não fiz? Eu acho esse 

conceito extremamente estranho, pra mim é perda, é o custo da oportunidade, é o custo que eu 

perdi.  

Lucila: Só pra gente finalizar, há algo sobre o tema das causas de limitação e exoneração de 

responsabilidade que você gostaria de acrescentar?  
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Entrevistado 6B: Não, eu acho que deu pra gente varrer bem, pelo menos das coisas que eu me 

lembre, eu acho que a gente conseguiu tratar bem, são muitas as situações, tem muitas 

particularidades, você vê, a gente falou agora de energia elétrica, eu já vivi situação em que 

tinha essa proteção, mas era exatamente uma ferrovia que ia levar minério para um navio e tinha 

uma data X para chegar. Esses contratos de energia vivi muitos, nas hidrelétricas que eu 

trabalhei, e vivi em pleitos para hidrelétricas, vivi pleitos para térmica, uma série de obras que 

tem isso. Essa questão do retrabalho, esse caso específico que eu vivi e que eu soube do 

resultado dele agora, mais recentemente, foi muito sintomático, você imagina se... o cara, 

coitado, já vai quebrar tomando um prejuízo de 10%, você imagina se ele tivesse que pagar 50 

ou 60, então... na verdade vira moeda podre, porque não vai receber, como você vai receber 50 

ou 60% de um contrato inteiro de construção de uma empresa média ou pequena? Não vai 

receber, você podia até no passado pensar em receber das grandes, hoje nem das grandes você 

recebe mais, então eu acho que fica uma coisa muito irreal, então, para ficar no mundo real, 

dentro do negócio, eu acho que tem que ter. Agora, se você pensar bem, puta, o cara gerou um 

prejuízo para o outro, então avalia, teve má fé? Teve dolo? Aí quebra a cláusula, pede ao 

tribunal pra quebrar a cláusula e tenta indenização. Agora vem o outro lado também, mas por 

que o cara, então, não agiu antes? Essa parte do retrabalho pra mim é muito sensível, como 

você deixa uma obra ficar com tanto defeito e cuidar disso no final? Na minha cabeça não (inint) 

[00:42:54].  

Lucila: Vai passando, vai passando.  

Entrevistado 6B: Aí, talvez até a cláusula, tendo essa limitação, até ajude o sujeito a acordar e 

tomar uma providência mais rápido, e não deixar a coisa evoluir tanto e o problema se avolumar 

tanto, a urgência talvez ajude a pôr um ponto final em uma coisa que está indo mal, e que não 

vai se corrigir, quer dizer, uma obra quando começa errada, dificilmente ela se endireita, então 

eu acho até que é mais saudável para ambos. Mas eu acho que a gente varreu bem, retrabalho 

varreu, essa questão de negócio de fora, minério, energia, tem mais também, você imaginar a 

parte industrial, já imaginou você conhecer aquele negócio do cara em um galpão, uma 

indústria? Você não tem controle sobre isso, e nem tem ganho no seu contrato pra absorver, 

acho que é isso.  

Lucila: Perfeito, está bom (inint) [00:44:07], muito obrigado, te agradeço muito pela entrevista, 

eu vou parar aqui a gravação e volto aqui com você, só um minuto.  


